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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. 40 

 

14-07-2022 
 

 

AGENDA: 

 
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: 

De kinderen hebben hun krijtjes en potloden meegekregen vandaag. De krijtjes hebben we in 

de klas al aangevuld. De potloden nog niet. Willen jullie dat doen deze vakantie? In een 

vorig Vergeetmijnietje staat welk merk en welk soort potlood. De krijtjes kun je 

schoonmaken met een doekje en een klein beetje terpentine.  

Willen jullie zorgen dat de krijtjes en potloden direct de eerste maandag weer mee naar 

school worden genomen? 
 

Bij in de envelop van het getuigschrift heb ik nog een brief gedaan, vooral gericht aan de 

mensen die niet op de laatste ouderavond waren.  

Vanavond gaan we vanaf 19.00u. poetsen, graag zie ik jullie dan. 

 

 

mailto:s.vandenhul@devrijeschoolalmelo.nl
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Klas 3 Mansi/Ilona: 

Het schooljaar zit er bijna op en daarmee ook de periode huizenbouw. De kinderen hebben 

deze week nog een prachtig huis gebouwd met klei en met stro. De kinderen hebben erg 

genoten van het bouwen deze weken en ze hebben ook veel prachtige bouwwerken gemaakt. 
 

Vandaag krijgen de kinderen al hun spullen al mee in een grote tas. Volgend schooljaar moet 

dan hun blokjes/staafjes etui en hun potlodenzakje weer mee naar school. Zouden jullie de 

blokjes en staafjes willen schoonmaken en, indien noodzakelijk, willen vervangen of 

aanvullen? De potloden hoeven niet te worden schoongemaakt, maar eventueel wel 

vervangen of aangevuld worden. Lyra driekantige potloden in de kleuren rood, oranje, geel, 

lichtgroen, donkergroen, lichtblauw, donkerblauw, paars, violet en bruin. De kinderen 

krijgen op school een schrijfpotlood en een gum, die hoeven ze niet van thuis mee te nemen. 

Ook stiften, balpennen en gelpennen mogen na de vakantie thuisblijven.  
 

Morgen krijgen de kinderen hun getuigschrift en het getuigschrift voor ouders mee naar huis. 

Het getuigschrift voor ouders is niet bestemd voor kinderen, laat ze het dus niet lezen 

alstublieft. Het getuigschrift voor de kinderen is belangrijk voor volgend jaar, iedere week 

zeggen de kinderen hun spreuk een keer op. Het is daarom fijn om de spreuk zichtbaar in 

huis te plaatsen, misschien op de slaapkamer van uw kind?  
 

Wij willen jullie allemaal hartelijk bedanken voor een fijn schooljaar, wij wensen jullie een 

hele fijne vakantie en tot na de zomer. 

 

Klas 4 Maaike/Mattis: 

Het einde van het schooljaar is in zicht en wat hebben we allemaal zin in de vakantie!  

Zo aan het eind van het schooljaar hebben we nog twee projectweken gehad waarin de klas 

in groepjes knikkerbanen gebouwd heeft. En wat zijn het gave knikkerbanen geworden! Via 

Parro zal ik morgen nog wat foto's sturen van de afgelopen twee weken. Niet alleen het 

stevig construeren van de knikkerbaan was een zoektocht, ook het samenwerken was een 

uitdaging voor sommige groepjes. Ik ben trots op hoe ze het allemaal tot een goed einde 

hebben weten te brengen.  
 

We kijken nog met elkaar terug naar het afgelopen jaar en ook al een beetje vooruit naar 

volgend jaar. Wat zullen we gaan doen? Wat zijn de vakken waar de kinderen nu al naar 

uitkijken?  

Ik heb er het afgelopen jaar van genoten om met de klas te werken. We hebben veel gedaan 

en er is weer het nodige geleerd. Volgend jaar zal ons hopelijk ook weer allemaal mooie 

dingen gaan brengen.  
 

Vrijdag deel ik de getuigschriften uit en dan is het om 10.30 uur toch echt vakantie! Even 

lekker niks aan school doen en genieten van de rust.  
 

Aan de ouders die ik voor de vakantie niet meer spreek: Een hele fijne en goede vakantie 

gewenst!        
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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. 

 

Nieuws van Annemiek (directeur): 

Wat is veel gebeurd deze week, naast nog werken aan de diverse perioden, rekenen, taal etc. 

hebben de laatste zonnekinderen hun afscheidsdag gehad. De getuigschriften/spreukenavond 

heeft plaatsgevonden en er is allerhande werk verricht van poetsen tot organiseren van het 

afscheidsfeest voor de zesde klas. 

Gisteravond heeft klas 6 afscheid genomen. Er was heerlijk eten, liedjes, mooie woorden en 

cadeaus. De kinderen, ouders van klas 6 en het team zongen prachtige liederen over de 

kinderen. Vandaag voor klas 6 nog een laatste dag en morgen krijgen ze hun getuigschriften 

die door juf Sandra en meneer Joost samen zijn gemaakt. Natuurlijk neemt klas 6 dan eerst 

afscheid in de zaal van alle andere kinderen van de school. De ouders van klas 6 zijn daarbij 

welkom. Binnen deze oudergroep zitten ouders die, nu hun jongste kind van school gaat een 

periode afsluiten die ze zelf als kleuter ooit bij ons op school zijn begonnen. Zij lopen bijna 

hun hele leven al op een of andere maniet bij ons op school rond. Heel bijzonder! 

Nadat we vrijdag de school opruimen en poetsen worden vervolgens de vloeren geboend en 

zaterdag in de was gezet. Een mooie klus zodat we maandag de klassen weer kunnen ruimen. 
 

Eigenlijk is er te veel om op te noemen voordat vrijdag, en maandagmiddag voor de meeste 

collega’s, de vakantie begint. 

Ik werk volgende week de meeste tijd nog t/m donderdag. Mochten jullie nog vragen o.i.d. 

hebben mail gerust. 
 

Vrijdagmiddag gaan we met het team nog wat gezelligs doen bij het “Natuurhus. We nemen 

daar afscheid van meneer Joost, juf Vera en juf Sterre. Meneer Mattis zou er ook bij zijn 

maar hij is afgelopen dinsdag vader geworden van een prachtige dochter. Vanaf deze plaats 

feliciteren we meneer Mattis, zijn vriendin en twee zonen van harte! Van meneer Mattis 

nemen we in het begin van het nieuwe schooljaar nog afscheid. 
 

Rest mij hier nog om jullie als ouders te bedanken voor al het werk dat jullie doen voor onze 

school en de kinderen, het vertrouwen dat jullie ons schenken, het (kritisch) meedenken, het 

plezier, de mooie gesprekken etc. nu hopelijk voor iedereen een goede vakantie, niet elke 

ochtend op weg naar school maar even andere dingen beleven. Ik wens jullie allemaal een 

goede tijd toe en tot in het nieuwe schooljaar! 
 

Oudste kleuters/nieuwe eerste klassers: 

Vandaag gaan de oudste kleuters “over de brug” tijdens de bosdag. 

De kleuterleidsters zullen de nieuwe eerste klassers over de brug leiden en juf Sandra zal 

daar de nieuwe eerste klassers op staan te wachten. Een mooi beeld. Hier zijn dan de ouders 

bij. Volgend jaar op de eerste schooldag zullen de nieuwe eerste klassers in de zaal welkom 

worden geheten. Hier mogen de ouders weer bij zijn. Klas 2 t/m 6 kunnen dan de nieuwe 

eerste klassers welkom heten. 
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Rooster vakantiedagen, studiedagen etc. 

Bij dit Vergeetmijnietje wordt ook een rooster meegestuuurd met de vakantiedagen, 

studiedagen en bijzondere vrije middagen/dagen. Wilt u er goed naar kijken? 

Er kunnen nog veranderingen inkomen of dagen aan toegevoegd worden. 

Met de MR is afgesproken dat deze toegevoegde dagen/middagen minimaal een maand van 

te voren gecommuniceerd worden. 
 

Wie o wie?  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  
 

Schoolgids: Deze week is de schoolgids via mail gestuurd. Jullie kunnen de schoolgids ook 

altijd op de website vinden. 
 

Getuigschriftenavond: 

Wat zag het er allemaal prachtig uit. De spreuken/gedichten voor de kinderen van de 

leerkrachten met een kunstzinnige verwerking. Ook de collega’s die ziek zijn/ waren (Joost 

klas 6) en Jocelyn (klas 5) hebben hier aan bijgedragen.  
 

“Ouderacademie”: 

Het is voor mij en enkele collega’s al een lang gekoesterde wens om weer meer lezingen/ 

cursussen etc. te gaan organiseren. We zijn nu bezig om volgend jaar ongeveer 4 zaterdagen 

te organiseren om met ouders, opa’s, oma’s, belangstellenden te werken aan de inhoud van 

ons onderwijs, zowel achtergronden als ook praktisch. 

Snel na de vakantie komt hier meer informatie over. 

 

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 

 

Verkeersbrigade:  

Het einde van het schooljaar is aangebroken. 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 

mailto:directie@devrijeschoolalmelo.nl
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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 

 

Herhaling 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  

 

Hieronder ook nog even de zelf aan te schaffen schoolmaterialen zoals vermeld staat in de 

schoolgids: 

 
 

mailto:directie@devrijeschoolalmelo.nl
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Laatste schooldag/eerste schooldag 

Vandaag is de laatste schooldag voor de kleuters, morgen (vrijdag 15 juli) is de laatste 

schooldag voor de klassen 1 t/m 6. De schooldag zal morgen eindigen om 10.30u. waarna 

het schoonmaken en uitruimen van de klassen gaat beginnen. 

Op maandag 29 augustus is de eerste schooldag voor de klassen 1 t/m 6. Deze schooldag 

eindigt om 13.00u. Voor de kleuters is dinsdag 30 augustus de eerste schooldag (deze dag 

duurt gewoon tot 14.15u.) 

 

Herhaling: 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. 

 

 

 

 
Kleine fotocollage 
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Vakantierooster/vrije dagen/afwijkende schooltijden schooljaar 2022/2023 

Hieronder een overzicht vanuit de schoolgids van de vakanties/vrije dagen/afwijkende 

schooltijden voor het schooljaar 2022-2023. U kunt dit overzicht vinden in de schoolgids die 

deze week via de mail naar u is gestuurd. De schoolgids staat ook op de website van de 

school (www.devrijeschoolalmelo.nl) 

 

 

http://www.devrijeschoolalmelo.nl/
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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 

 

 

ALLE MEDEWERKERS VAN DE VRIJE SCHOOL ALMELO 
 

 WENSEN U EEN HEEL FIJNE ZOMERVAKANTIE! 
 

 

https://www.christoforuskinderopvang.nl/
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BIJLAGEN: 
 

 


