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In het wekelijkse Vergeet-mij-nietje vindt u berichten over bijvoorbeeld nieuws en 

mededelingen uit de klassen, allerlei praktische zaken, schoolagenda, (culturele) 

activiteiten etc. 

Het Vergeet-mij-nietje verschijnt wekelijks op vrijdagochtend (tenzij anders 

aangegeven) en wordt via de mail naar ouders verstuurd 

Kopij bij voorkeur digitaal aanleveren via administratie@devrijeschoolalmelo 

Kopijsluiting is elke vrijdag om 09.00 uur (tenzij anders aangegeven). 

’t Vergeet-mij-nietje 
 

 
 

Wekelijkse nieuwsbrief van 
  

De Vrije School Almelo 
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Vergeet-mij-nietje nr. 37 

 

24-06-2022 
 

 

 

AGENDA: 

 
vrij. 8 juli   : toneelstuk klas 6 

do. 14 juli  : laatste schooldag kleuters 

vrij. 15 juli  : laatste schooldag klas 1 t/m 6; deze schooldag eindigt om 10.30u. 

ma. 18 juli t/m 

vrij. 26 aug. : zomervakantie 

 

 

OUDERAVONDEN: 
(alle ouderavonden beginnen om 20.00u.) 

 

ma. 27 juni  : nieuwe eerste klas 

di. 28 juni : klas 1 Marieke 

 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

Nieuwe eerste klas 2022-2023: 

Maandag 27 juni is er een kennismakings-ouderavond.  

 

Klas 1 Marieke: 

We zijn weer heerlijk aan het rekenen en doen allerlei getalsspelletjes. Gisteren hebben we, 

met hulp van de zesde klas, onze eigen Boswachters-bordspel afgemaakt. Willen jullie het 

thuis ook spelen als het mee naar huis gaat? De kinderen hebben er keihard aan gewerkt. 
 

Alle toetsen (dat noemen we in de klas geen 'toets', maar 'kantoor-werk') zijn inmiddels 

afgenomen. De meeste ouders die een gesprek hierover wensen hebben zich opgegeven bij 

me. Schroom niet en mail/app vooral als je alsnog een afspraak wilt. Na de zomervakantie 

zullen we hierover ook nog in gesprek kunnen, want dan is er sowieso een gespreksronde. 
 

A.s. dinsdag is er een belangrijke ouderavond, die oa. gaat over de toetsen, dagelijkse gang 

van zaken in de klas, maar vooral ook over de getuigschriften en de spreuken. Gelukkig heeft 

nog niemand zich afgemeld, hopelijk blijft dat zo. 
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Ik zoek alvast mensen voor de eindschoonmaak en het inrichten van het tweedeklaslokaal. Je 

kunt je via Parro opgeven. Meestal zijn we zó klaar. Op de ouderavond zullen we het hier 

ook nog even over hebben. 

 

Klas 2 Nicole: 

Wat een enthousiasme deze week rondom het thema vlinders! Maandag stond er een 

vlinderkooi in de klas met babyrupsen (de eitjes waren in het weekend al uitgekomen), grote 

rupsen en 5 poppen. De rupsen groeien als kool en poepen ook erg veel van de kool. De 

kinderen hebben om de beurt de taak om de kooi te verschonen en nieuwe koolbladeren neer 

te leggen. De 5 poppen zijn inmiddels vlinders (koolwitjes) geworden. We hebben ze 

vrijgelaten in ons tuintje bij de klas, wat een feest! We leren veel over het leven van rupsen 

en vlinders, zingen een vlinderliedje, kleuren, puzzelen, tekenen, knutselen, oefenen spelling 

met verschillende vlinderwoorden en schrijven een verslag over de gebeurtenissen ieder op 

zijn/haar eigen manier.  

Vandaag vieren we ook het st Jansfeest met dans en spel, maar gaan we vast ook nog wel 

even met ons werkstuk verder. 

 

Klas 3 Mansi/Ilona: 

Het was een warme week, maar nog steeds hebben de kinderen hard gewerkt. Gelukkig 

hebben we alle Citotoetsen nu klaar, waarschijnlijk heeft u daar wel wat over gehoord in de 

afgelopen weken. 

We hebben wel wat vaker korte momenten buiten gehad, dat was best even lekker soms. 

Donderdag was het alleen zo warm dat de kinderen het liefst naar binnen wilden.  

Gisteren was de laatste gymles in de gymzaal, en dat was erg heet. Gelukkig had juf ijsjes na 

de gymles. Volgende week krijgen we een les skeeleren op het schoolplein, gymkleding is 

daarvoor niet nodig.  

Volgende week gaan we starten met de huizenbouwperiode. We gaan dingen leren over het 

plannen, ontwerpen en bouwen van een huis. De kinderen gaan ook zelf aan de slag om 

verschillende huizen te bouwen. Een hele fijne periode dus om het schooljaar mee af te 

sluiten, nu hun eigen lijf ook klaar is om door te gaan naar klas 4. Het dak zit erop!  

Het zou heel fijn zijn als de kinderen kostenloos materiaal meenemen naar school, denk aan: 

doosjes, wc rollen, keukenrollen, schoenendozen, doppen, ijslollystokjes, drinkpakken, etc. 

We willen daar graag mee knutselen.  

Vandaag vieren we Sint Jan op school en hopelijk ook in het park. Vanmorgen hebben we in 

ieder geval levend ganzenbord gespeeld in de school. Alle kinderen van klas 1 t/m 6 waren 

in groepjes verdeeld en hebben allerlei spelletjes en opdrachten gedaan in alle verschillende 

klassen. Daarna kregen we ook nog een lekker ijsje. 

 

Klas 4 Maaike/Mattis: 

Wat hebben we een goede dag gehad dinsdag in Avatarz en bij het Hulsbeek. Alle kinderen 

hebben geklommen en hoe mooi was het om te zien! Ze hielpen elkaar, moedigden elkaar 

aan en hebben echt samengewerkt. En met het zwemmen was er veel plezier.  

Sinds deze week is er een vlinderkast in de klas en we hebben alle vlinders die in de cocon 

zaten al vrij kunnen laten. Wat een mooi gezicht was het om de vlinders weg te zien vliegen. 

De kinderen zijn elke dag weer benieuwd wat er veranderd is in de kast. Nu zijn er alleen 



4 

 

nog rupsen over en die groeien als kool. Ook hebben we de oude velletjes kunnen zien waar 

de rupsen uitgeknapt zijn. Heel bijzonder, zo'n vlinderkast!  

Volgende week is alweer de laatste week dierkunde, waarin we het gaan hebben over 

vogels.  

 

• Mattis is a.s. maandag in de klas. Ik heb in april een dag voor Mattis gewerkt en hij 

werkt a.s. maandag voor mij.  

• Er wordt al druk gespaard voor de wc- rolletjes! Super fijn! We sparen nog even goed 

verder, zodat we hier tijdens de projectweken mee kunnen gaan werken.  

• Op de instaplijst hebben zich een aantal ouders opgegeven om tijdens de projectweken 

te helpen. Ik neem z.s.m. contact met jullie op. 

• We zijn op zoek naar (duct) tape om mee te werken tijdens de projectweek. Wie heeft 

er thuis nog wat liggen wat we mogen gebruiken?  
 

Nieuws van Annemiek (directeur): 

St Jan/Zomerfeest: 

Als ik dit schrijf is het nog niet duidelijk of het St Jansfeest door kan gaan. Misschien tegen 

beter weten in ga ik mijn krans wel maken. We zullen het gaan merken…. 
 

Schoolgids: 

Ik ben volop bezig met de schoolgids. 

In de schoolgids staan ook de studiedagen en-middagen en het vakantierooster. 

Hieronder al een vooraankondiging. Het vakantierooster is al eerder gepubliceerd. De MR 

heeft ingestemd met de studiedagen en het vakantierooster. 

Het uitgebreide rooster met jaarfeesten etc. wordt jullie nog gestuurd in de schoolgids. 

 

Vakantierooster 2022-2023: 

 

Herfstvakantie  maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober 2022  

Kerstvakantie  maandag 26  december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023  

Voorjaarsvakantie  maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023  

Goede Vrijdag   vrijdag 7 april 2023  

Tweede Paasdag  maandag 10 april 2023  

Meivakantie   maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023  

(hierin vallen ook Koningsdag en Bevrijdingsdag)  

Hemelvaartsvakantie  donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023  

Tweede Pinksterdag  maandag 29 mei 2023  

Zomervakantie  maandag 24 juli t/m vrijdag 1 september 2023  

 

Afwijkende schooltijden, Activiteiten, Evenementen en Jaarfeesten :   

donderdag 22 december 2022   Kerstviering; einde school 10.30u.     

vrijdag 23 december 2022   Extra vrije dag voor de kerstvakantie.  
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Studiedagen: kinderen de hele dag vrij: 

Woensdag 28 september 2022  studiedag kleuters. Klas 1 tm 6 wel school 

Maandag 24 oktober 2022    studiedag; alle kinderen zijn de hele dag vrij   

Vrijdag 24 februari 2023   studiedag; alle kinderen zijn de hele dag vrij  

Donderdag  8 juni 2023   studiedag/Athenadag; alle kinderen zijn de hele dag vrij   

 

Studiemiddagen: kinderen vanaf 13.00 uur: 

Maandag 19 september 2022   studiemiddag; kinderen vanaf 13.00 uur vrij    

Donderdag 3 november 2022   studiemiddag; kinderen vanaf 13.00 uur vrij    

Er komen zeker nog studiedagen en studiemiddagen bij. In overleg met de MR is besloten 

dat de nieuwe data tijdig in het Vergeet-Mij-Nietje worden aangegeven. Minimaal een 

maand van te voren wordt u op de hoogte gebracht. Houdt u dus dit weekbericht goed in de 

gaten. 

Vriendelijke groet, Annemiek 

 

 

ALGEMENE MEDEDELINGEN: 

 

Mededelingen van de vertrouwenspersonen: 

Wendy Heeroma (leerkracht kleuterklas en ambulant) en Nienke Bramer (leerkracht klas 5) 

zijn de vertrouwenspersonen van de school.  

Mochten er zaken zijn waar u met de vertrouwenspersoon over wilt spreken, dan kunt u 

contact opnemen via: internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl 

Voor de kinderen staat hiervoor een witte brievenbus in de gang. 

Vriendelijke groet, Wendy Heeroma en Nienke Bramer 

 

Kerstfeestje vrijdag 1 juli a.s. 

Tot nu toe loopt het gestaag steeds een beetje voller met aanmeldingen voor ons 

'Kerstfeestje' op vrijdag 1 juli. Het is een avond met gezelligheid, hapjes, sapjes en 

ontmoetingen....Wie zich verbonden voelt met de Kerstspelen, of daarmee wil beginnen is 

van harte welkom vanaf 20.30u. Opgeven kan bij Grietje of bij Marieke 

 

Verkeersbrigade:  

Het einde van het schooljaar komt weer in zicht. Zoals ieder jaar stoppen er ook aankomend 

jaar brigadiers. Daarom zoeken we (groot)ouders/verzorgers die in het nieuwe schooljaar een 

kwartier per week beschikbaar zijn om te helpen met het veilig oversteken. Dit kan zowel in 

de ochtend (8.15-8.30 uur) als in de middag (14.15-14.30 uur, woensdag 13.00-13.15 uur). 

Mocht u niet iedere week kunnen, maar wilt u af en toe invallen of bijvoorbeeld om de week 

brigadieren, dan kunt u zich ook aanmelden. We zoeken op dit moment voor de 
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maandagochtend nog twee brigadiers en voor maandagmiddag en woensdagochtend één 

brigadier. Ondanks meerdere oproepen heeft nog niemand zich gemeld. Wie helpt ons om 

ook na de zomervakantie een veiligere oversteek te garanderen?   

De kinderen die na de zomer naar de 6de klas gaan, kunnen in de middagen assisteren (altijd 

met een volwassene) en zijn hier inmiddels voor benaderd. Er hebben zich al verschillende 

kinderen gemeld, maar we kunnen er altijd meer gebruiken. Alle brigadiers krijgen voor hun 

eerste keer brigadieren één ochtend les van ongeveer anderhalf uur van de verkeersagent. 

Mocht u interesse of vragen hebben, dan kunt u zich melden bij de verkeersouder van school 

via administratie@devrijeschoolalmelo.nl 

 

 

 

NIEUWS VAN DE PEUTERGROEP EN BSO: 

                                                  
De peuterspeelzaal en de BSO zijn te bereiken op de groepstelefoon: 06-1543 4849 

Voor direct contact met de pm-ers, afmeldingen, ziekmeldingen en andere groepsgerichte 

mededelingen. De voicemail wordt altijd als eerste afgeluisterd, dus spreek gerust een 

boodschap in of stuur een bericht. 
 

Er zijn plekken vrij in de Peutergroep. Voor informatie kunt u bellen met de groepstelefoon 

van Christoforus Almelo: 06-15434849. 

Op afspraak is het mogelijk om eens een kijkje te komen nemen. 

 

 

 

 

 


