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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. 39 

 

08-07-2022 
 

 

AGENDA: 

 
vrij. 8 juli   : toneelstuk klas 6 om 12.45u en 19.30u. 

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; einde schooldag om 13.00u. (kleuters zijn deze 

dag nog vrij) 

di. 30 aug.  : eerste schooldag kleuters 

 

 

OUDERAVONDEN: 
(alle ouderavonden beginnen om 20.00u.) 

 

ma. 5 sept. : klas 3 Nicole 

ma. 12 sept. : kleuterklassen 

 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

 

Nieuwe eerste klas 2022-2023 Sandra: 

Wie wil maandag 18 juli helpen met inruimen van de nieuwe eerste klas? 

Vanaf 8.00 uur. Graag melden bij Sandra: s.vandenhul@devrijeschoolalmelo.nl  

 

Klas 1 Marieke: 

Volgende week gaan we poetsen in de klas, de kinderen en ik. Zouden jullie een emmer 

willen meegeven? Niet iedereen heeft er een nodig, maar een aantal zou wel handig zijn. 

Ouders die het leuk vinden om overdag in de klas te zijn en te helpen zijn van harte welkom. 

Als je even een afspraak met me maakt kunnen we een moment prikken. 
 

Op donderdag 14 juli krijgen de kinderen al hun spullen mee naar huis. Een grote (big-

shopper) tas is dan handig en ook dat de kinderen niet alleen naar huis hoeven want het zijn 

best veel spullen.  

mailto:s.vandenhul@devrijeschoolalmelo.nl
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Willen jullie de etuis en krijtbakjes weer aanvullen (zie schoolgids). Voor de potloden geldt: 

driekantige dikke Lyra potloden, dus geen ander merk. 

 

Klas 2 Nicole: 

Dinsdag hadden we bezoek van een echte imker die ons erg veel kon vertellen over de bijen. 

Terwijl we deze week volop over bijen leren kwamen gisteren ook alweer 2 vlinders uit hun 

cocon. 
 

Afgelopen dinsdag hebben de kinderen, samen met klas 3, 2 keer een concert gegeven. Het 

liedje hoedje van papier is makkelijk gezongen, maar erg moeilijk om te fluiten. Wat hebben 

de kinderen dit knap gedaan! 
 

Nog 1 week en dan is het alweer zomervakantie. Een week om naast de laatste lessen ook 

met de kinderen terug en vooruit te kijken, de klas op te ruimen en te poetsen. We kunnen dit 

echter niet alleen. Fijn dat een aantal ouders zich hebben opgegeven, maar we hebben echt 

nog meer hulp nodig! Kijkt u in de kalender van parro waar nog hulp nodig is?  
 

Donderdag krijgen de kinderen hun schriften e.d. mee naar huis in een papieren tas. Een 

extra stevige tas is handig om die dag mee te geven en ook om rekening te houden met het 

vervoer naar huis. Zij krijgen dit jaar ook hun potlodenzakje/etui en blokjeszak mee naar 

huis. Graag potloden en krijtjes/blokjes aanvullen in de vakantie en op de eerste schooldag 

weer mee naar school. Ik zal in parro een lijstje maken met de kleuren die we gebruiken. 

 

Klas 3 

De afgelopen 2 weken zijn we al bezig met de huizenbouwperiode. Vorige week hebben we 

hutjes van takken gemaakt en hebben we heel veel bouwwerken gemaakt met allerlei 

blokken. Deze week zijn de kinderen begonnen met het maken van een huis van een doos. 

Prachtig om te zien dat er ook aan bijvoorbeeld zonnepanelen wordt gedacht. Ondertussen 

leren ze ook nog wie en wat er allemaal nodig is voordat het huis er staat.  
 

Afgelopen woensdag zijn we op schoolreisje geweest naar Het Hulsbeek, wat was het een 

heerlijke dag. De kinderen hebben geklommen in het bos, ze zijn van de kabelbaan geweest, 

ze hebben gezwommen, ze hebben in het zand gespeeld en gevoetbald en wat hebben ze 

lekker gesmuld van al het lekkers wat er was meegenomen. Er waren veel ouders mee en 

volgens mij hebben zij ook genoten van een heerlijk zonnig dagje!  
 

Juf Anna was deze week voor het laatst bij ons in de klas. Vandaag heeft ze afscheid 

genomen van de klas. We hebben haar verrast en zij had wat lekkers voor ons.  
 

Volgende week beginnen we al met het opruimen van de klas. Het zou handig zijn als de 

kinderen een grote tas meenemen (big shopper). 

 

Klas 6 Sandra/Joost: 

*        We moeten het lokaal van klas 6 schoon en leeg achterlaten aan het einde van het 

schooljaar. Wie komt er vrijdag 15/7 na de getuigschriftenuitreiking helpen?  

*        Even in herinnering: jullie als ouders zijn op vrijdagochtend 15 juli vanaf 8.30 u. 

 welkom in de zaal (tot ongeveer 9.00/9.15u.). Hier zal dan in jullie bijzijn door de 

andere klassen afscheid genomen worden van klas 6. 
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*        Het is handig dat de kinderen volgende week donderdag 14/7 een klein doosje of  

big shopper iets dergelijks meenemen. 

 

Nieuws van Annemiek (directeur): 

Er gebeurde afgelopen donderdag plotseling van alles, waardoor ik geen VGM kon 

schrijven. Nu de draad weer oppakken. 
 

Wat gebeurt er veel de laatste weken; schoolreisjes, huizenbouwperiode, vlinders die 

ontpoppen, projectweek in klas 4, economische aardrijkskunde in klas 5, leeslessen, spelling 

oefenen en rekenen. Te veel om op te noemen. 

Ook was er deze week een fluitconcert en is klas 6 druk aan het oefenen voor het 

eindtoneelstuk “de Gebochelde”. 

Wat is klas 6 daar druk mee, kleding passen en natuurlijk een heuse generale, afgelopen 

woensdag. Wie het stuk wil gaan zien: jullie hebben twee kansen, nl. vrijdag om 12.45 uur 

en vrijdagavond om 19.30 uur. 

Komt dat zien!! 
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Volgende week wordt het de afsluiting van veel; klas 6 gaat nog een dagje kanoën en heeft 

woensdag een afscheidsmiddag/-avond. De kleuters hebben hun laatste bosdag a.s donderdag 

en dan zullen de zonnekinderen/oudste kleuters over de brug gaan.  

Juf Sandra zal ze dan ontvangen. In alle klassen worden zaken afgemaakt, zal er gepoetst 

worden en natuurlijk ook gerekend, dictees gemaakt en  de laatste dagen van de periode 

zullen worden gegeven. 
 

Hulp gevraagd vrijdag 15 juli en maandag 18 juli: 

Er hebben zich al veel ouders opgegeven om te helpen poetsen op vrijdag 15 juli en te helpen 

inruimen op maandag 18 juli. Vele handen maken licht werk. Heel even komen helpen kan 

natuurlijk ook. Komen jullie ook? Geef je op bij de klassenleerkrachten. 
 

Hulp gevraagd zaterdag 16 juli vloeren in de was: 

Ik zoek nog 2 ouders om te helpen de vloeren in de was te zetten op zaterdag 16 juli. 

Er zijn al drie mensen. In een ochtend is de klus zeker geklaard. 

Voor meer informatie, aanvang etc. graag contact met mij directie@devrijeschoolalmelo.nl  
 

Verkeersouders: 

Mede namens verkeersouder wend ik mij tot jullie. We zijn nog op zoek naar enkele 

verkeersbrigadiers. Twee voor de maandagochtend en één voor de woensdag. 

Wie wil helpen onze kinderen veilig over te zetten? Hulp is zeer dringend gewenst!! 

Informatie en/of opgave bij de verkeersouder via administratie@devrijeschoolalmelo.nl  

Ik hoop dat veel ouders/verzorgers zich melden. Zie ook stukje verderop in dit 

Vergeetmijnietje 

 

Materialen: 

De leerkrachten zullen jullie vragen om materialen schoon te maken en eventueel aan te 

vullen ( dezelfde materialen als de kinderen van school hebben gekregen). De kinderen 

krijgen de diverse materialen één keer vanuit school aangereikt. 

Het gaat o.a. om filiakrijt (vanaf klas 4), blokjes en staafjes van Stockmar ( deze graag 

schoonmaken met bijv terpentine), Lyra Super Ferby ongelakte dikke driehoek potloden. De 

kleuren zijn in ieder geval oranje, groen, bruin, blauw, rood, geel, paars, lichtblauw, roze. In 

totaal niet meer dan 15 kleuren. Zowel de potloden als de blokjes, de staafjes en de 

filiakrijtjes zijn o.a. te koop bij Meander (telefonisch of via de webwinkel). Mocht de 

aanschaf van deze materialen in financieel opzicht lastig zijn, neem dan contact op met 

klassenleerkracht en/of met mij directie@devrijeschoolalmelo.nl  
 

Schoolgids: 

Volgende week zullen jullie allemaal de digitale nieuwe schoolgids gemaild krijgen. 
 

Getuigschriftenavond: 

Vorige week heeft u een email ontvangen met daarin een uitnodiging voor de 

getuigschriftenavond op dinsdag 12 juli a.s. 

Ik hoop velen van jullie te ontmoeten op deze avond. 

 

Vriendelijke groet, Annemiek 

 

mailto:directie@devrijeschoolalmelo.nl
mailto:directie@devrijeschoolalmelo.nl
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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 

 

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 via 

administratie@devrijeschoolalmelo.nl 

 

Getuigschriftenavond: 

Vorige heeft u een email ontvangen met daarin een uitnodiging voor de getuigschriftenavond 

op dinsdag 12 juli a.s. 

 

Inlogkaarten schoolfotograaf: 

De schoolfoto’s zijn klaar! Gisteren hebben alle kinderen de inlogkaarten meegekregen van 

de schoolfotograaf. Als u vanaf nu binnen een week een fotoset besteld, ontvangt u hierop 

10% korting. 

 

Laatste schoolweek/Vergeetmijnietje: 

Volgende week is de laatste schoolweek. Voor de kleuters is donderdag 14-7 de laatste 

schooldag, voor de klassen 1 t/m 6 is vrijdag 15-7 de laatste schooldag. De schooldag eindigt 

vrijdag om 10.30u. Het Vergeetmijnietje komt volgende week uit op donderdag. 
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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. 

 

Plekken vrij op dinsdagmiddag en woensdagmiddag bij de BSO 

Op de bovengenoemde middagen zijn er plekken vrij gekomen voor naschoolse opvang. Op 

dinsdag is er vanaf 14.15u. tot 17.50u. opvang en op de woensdagmiddag van 13.00u. tot 

17.50u. 

We zitten in de school en je kind kan direct vanuit de school doorlopen naar de opvang, waar 

ze ontvangen worden door de pedagogisch medewerker met een fruit/rauwkost eetmoment 

en op de woensdagmiddag met een broodmaaltijd. 

Het middagritme bestaat uit vrij spelen en geleid spel, ook voor even iets voor jezelf doen is 

ruimte. We werken vanuit antroposofische grondslag. Het ritme van rust, spelen en samen 

bezig zijn binnen en buiten is de basis voor de middagen. Met respect voor elkaar en onze 

omgeving. Wil je meer informatie mail dan naar: almelo@christoforuskinderopvang.nl of 

kijk op onze website https://www.christoforuskinderopvang.nl 

 

Met vriendelijke groet, Sadet, Eva, Roswita, Simge en Sylvia 

 

 

BIJLAGEN: 
 

Zomervakantietip! 

Kennen jullie Kidsproof Twente al? Op deze website staat een handige Uitagenda met veel 

tips voor uitjes in de natuur, leuke workshops in de musea, speciale kindervoorstellingen, 

zwemplekjes en nog veel meer! Extra fijn: hier staan ook tips voor gratis en low budget 

activiteiten! 

 

Zomervakantie: High Tech workshop Heatpress 8+ 

Het Engelstalige woord heatpress kan je vertalen in hittepers. Een hittepers is een apparaat 

dat is ontworpen om met behulp van warmte en druk een vorm te persen. Het apparaat lijkt 

veel op een tosti-ijzer, maar je gebruik het niet voor het klaarmaken van eten. Kijk 

bijvoorbeeld eens naar een afdruk op je t-shirt, deze is met behulp van een hittepers op je T-

https://www.christoforuskinderopvang.nl/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkidsproof.us4.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dcca18be247d896b2ff4381743%26id%3D353431a266%26e%3De197633ce4&data=05%7C01%7Cadministratie%40devrijeschoolalmelo.nl%7Cd7407aa40eb64820cb3e08da60240d76%7C7ed8beccba724e18a5e390adcf600712%7C0%7C0%7C637928005243490769%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wJ9SVPQDZAqkEjufogYlTOBLYUIeIenx5nLUi2touVo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkidsproof.us4.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dcca18be247d896b2ff4381743%26id%3D37d738373e%26e%3De197633ce4&data=05%7C01%7Cadministratie%40devrijeschoolalmelo.nl%7Cd7407aa40eb64820cb3e08da60240d76%7C7ed8beccba724e18a5e390adcf600712%7C0%7C0%7C637928005243490769%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8o5IiQidXLzNxkBu3rXrFdR59j%2BAWKJ%2F9ofepYMEAfg%3D&reserved=0
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shirt gedrukt. Maar wist je dat je veel meer kan met een hittepers dan alleen T-shirts 

bedrukken? 

Tijdens de workshop Heatpress op woensdag 17 augustus ga je aan de slag met het persen 

van plastic in de hittepers. Eerst bedenk je wat je wilt maken, bijvoorbeeld een vliegtuig, 

masker, tol, sleutelhanger of een eigen creatie. Vervolgens ga je aan de slag met het 

uitknippen van de onderdelen uit plastic en uit gekleurd stof/papier. Als je alle onderdelen 

hebt geknipt leg je ze op de juiste volgorde in de hittepers: eerst een aantal lagen plastic, dan 

het stof of papier en vervolgens weer plastic. Daarna druk je de hittepers stevig dicht en 

zorgt de warmte ervoor dat alle lagen plastic en stof/papier samengeperst worden tot 1 

geheel. Hoe meer plastic je gebruikt, hoe steviger en dikker het wordt. 

En goed om te weten, het plastic wat je gaat gebruiken is restmateriaal. Dit betekent dat het 

over was bij een bedrijf en anders weggegooid zou worden. Op deze manier recycle je het 

plastic en maak je er iets nieuws van. Dit is beter voor het milieu. Wat ga jij maken met de 

hittepers? 

Workshop Heatpress op woensdag 17 augustus bij Bibliotheek Almelo: 

10.30 - 12.00 uur (8-10 jaar) 13.30 - 15.00 uur (10-12 jaar) 

Kosten: gratis 

Aan deze workshop kunnen max. 12 deelnemers mee doen per tijdstip. Geef je snel op via 

www.bibliotheekalmelo.nl/agenda 

 

 

 

http://www.bibliotheekalmelo.nl/agenda

