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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. 38 

 

01-07-2022 
 

 

AGENDA: 

 
vrij. 8 juli   : toneelstuk klas 6 

di. 12 juli  : getuigschriftenavond 19.30-20.30u. 

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 

ma. 29 aug.  : eerste schooldag klas 1 t/m 6; kleuters zijn deze dag nog vrijdag 

di. 30 aug.  : eerste schooldag kleuters 

 

 

OUDERAVONDEN: 
(alle ouderavonden beginnen om 20.00u.) 

 

ma. 4 juli : klas 4 Maaike/Mattis 

 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

Klas 1 Marieke: 

In de laatste week van dit schooljaar gaan we de klas poetsen, het zou fijn zijn als een aantal 

kinderen een emmer mee kan nemen. Dat mag al vanaf maandag....Mocht je het als ouder 

leuk vinden om een uur of wat in de klas te zijn (om te helpen met schoonmaken en bv 

inpakken) die week, dan ben je van harte welkom. Neem dan even contact met me op, dan 

spreken we wat af.  
 

In de vakantie krijgen de kinderen hun krijtjes en potloden etui mee. Er zijn wat spullen 

'kwijt' geraakt. Willen jullie het materiaal aanvullen? Voor de potloden geldt wel dat we 

graag de driehoekige dikke potloden gebruiken. Dit ivm de juiste pengreep. Je kunt dit 

materiaal onder andere bestellen bij Meander.nl 
 

Afgelopen week heb ik weer wat filmpjes en foto's via Parro gestuurd, ik hoop dat iedereen 

die ontvangen heeft 
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Klas 2 Nicole: 

Deze week zijn alle rupsen veranderd in poppen en wachten we tot ook deze vlinders 

worden. De vlinderperiode ging gisteren al over in de bijenperiode. Wat een feest om deze 

perioden te mogen geven en het enthousiasme bij de kinderen te zien. 

Tip: zaterdag 9-7 is er een open imkerijdag bij het doepark de Hagen in Almelo van 10:00 tot 

17:00 uur.  
 

Woensdag kwam Paula van de bibliotheek weer gezellig langs om met ons te praten over 

boeken en lezen en het belang van lezen in de zomervakantie. In de klas hangt weer een kaart 

waar de kinderen een sticker op mogen plakken wanneer ze door te lezen naar sprookjesland, 

avonturenland of bijvoorbeeld sportmanie zijn gereisd. Paula vertelde het goede nieuws dat 

de bibliotheek de hele zomervakantie gewoon open is en jullie er met de kinderen boeken 

mogen lenen. Ook is er weer een actie vakantie lezen. Daarover binnenkort meer. 
 

We timmerden deze week ook een bootje waar we vandaag op het Hulsbeek mee gaan spelen 

want vandaag zijn we op schoolreisje. 
 

A.s. dinsdag hebben de kinderen van klas 2 en 3 hun laatste fluitles van juf Sandra en geven 

zij een concert om 11:30 uur voor klas 1, 4, 6 en om 13:30 uur voor klas 5 en de ouders van 

klas 2 en 3 
 

Via Parro heeft zich al iemand opgegeven voor de eindschoonmaak en iemand voor het 

inruimen van de klas. Dat is heel fijn, maar deze mensen kunnen het niet alleen. We 

beginnen op vrijdag om 10:45 uur en maandag om 8:00 uur en wanneer er zich voldoende 

mensen opgeven moeten we zowel op vrijdag als op de maandag in een uur klaar kunnen 

zijn. 
 

Ook zoeken we nog mensen die in de vakantie voor onze klassen plantjes willen zorgen. 

Daarvoor zal ik ook proberen een oproepje te maken. 
 

Voor komend schooljaar heb ik alvast een ouderavond gepland voor de dan derde klas op  

5-9-2022 

 

Nieuws van Annemiek (directeur): 

 

Wegens omstandigheden vandaag geen mededelingen van mijn kant in dit Vergeetmijnietje. 

 

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

Vriendelijke groet, Wendy Heeroma en Nienke Bramer 

 

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 

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 

 

Getuigschriftenavond: 

Vandaag heeft u een email ontvangen met daarin een uitnodiging voor de 

getuigschriftenavond op dinsdag 12 juli a.s. 

 

Kerstfeestje: 

 

 

"Goesanghers luydenmijn! Verzamelt man aan man" 

 

Vanavond is het dan zover! We zullen elkaar ontmoeten in de zaal of als het mooi weer is 

buiten op het kleuterplein. Iedereen die zich verbonden voelt met de Kerstspelen is vanaf 

20.30u. van harte welkom. Als iedereen iets lekkers meeneemt (eten en/of drinken) zorgen 

wij voor de aankleding. Het wordt vast gezellig! 
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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. 

 

 

BIJLAGEN: 
 

Zomerwijkweken 2022 Almelo: 

Vandaag heeft uw kind een flyer meegekregen met informatie over de zomerwijkweken 

2022 in Almelo. Lekker creatief en sportief bezig zijn in de zomervakantie! Voor nog meer 

info kijk op: www.festivalmelo.nl 

 

      


