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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. 11 

15-11-2019 
 

 

 AGENDA: 
 

 woe. 27 nov.  : informatie-en inschrijfavond, aanvang 20.00u. (deze avond is bedoeld voor 

  ouders die nog geen kind bij ons op school hebben). 

 ma. 2 dec.   : uitvoeringen Paradijsspel; om 13.00u. en 16.30u. Voor klassen 3 t/m 6, 

  ouders en belangstellenden 

 ma. 2 dec.    : 1e Adventsviering 

 ma. 2 dec.   : spreekuur vertrouwenspersonen, 14.20-14.35u., therapieruimte kleuterkant 

 do. 5 dec.   : Sinterklaasfeest; einde school om 13.00u. voor alle klassen 

 ma. 9 dec.   : 2e Adventsviering 

 ma. 16 dec.  : 3e Adventsviering 

 vrij. 20 dec.  : Kerstviering; einde school om 10.30u. voor alle klassen 

 vrij. 20 dec.  : uitvoeringen Kerstspel; om 16.30u. en 19.30u. Voor leerlingen, ouders en 

  belangstellenden 

 ma. 23 dec. t/m 

 vrij. 3 jan. 2020 : Kerstvakantie 

 

 

OUDERAVONDEN: 
(alle ouderavonden beginnen om 20.00u.) 

 

ma 18 nov.      : klas 1 Annemiek/Wendy   

 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

Kleuterklas Margot/Ellen: 

* Woensdag 20 november en woensdag 27 november gaan we weer naar het bos. Let op 

eindtijd: 12.45u. 

Zorgt u voor warme kleding, bestand tegen regen en vuil?   

We hebben 2 ouders nodig die willen komen helpen op de bosdag. U kunt zich 

opgeven op het prikbord in de gang. 

 

Klas 1 Annemiek/Wendy:   

*        Wie wil op vrijdag 29 november om 14.15u. de klas helpen klaar te maken voor 

advent (zonder kinderen)? Graag invullen op prikbord. 

*        Wie wil er voor donderdag 5 december speculaasdeeg maken voor 30 kinderen? 

Kunnen ook twee ouders zijn. Graag invullen op prikbord. 
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*        Wie wil op donderdag 19 december 14.15u. de klas helpen klaar te maken voor de 

kerstviering (zonder kinderen)? Graag invullen op prikbord. 

*        Wie wil op vrijdag 20 december om 10.30u. de klas helpen op te ruimen en weer klaar 

te maken voor na de kerstvakantie? (zonder kinderen). Graag invullen op prikbord. 

*        Denkt u aan de ouderavond van 18 november!! Graag afmelden bij Annemiek als u 

niet kunt. 

 

Klas 3 Nicole: 

*  Denkt u aan het Lief&Leed geld?! Het Lief&Leed geld voor dit jaar is 10 euro. Graag 

in gesloten enveloppe voorzien van naam inleveren bij juf Nicole of een van de 

klassenouders 

 

Klas 4 Joost/Wendy: 

* Maandag 18 november (20.00- 22.00u.) staat er een werkavond gepland. We zullen in 

de kelder aan het werk gaan. Alle materialen zullen op school aanwezig zijn. Er wordt 

gezorgd voor een lekkere versnapering deze avond, dat is fijn.  

* In verband met cursusdagen van meneer Joost zal juf Maaike maandag 18 november 

(haar vaste dag), dinsdag 19 november en woensdag 20 november lesgeven in klas 4 . 

* Maandag 18 novmber zullen we starten met de rekenperiode over breuken, het zal een 

leerzame en smakelijke periode worden. In deze periode zullen de kinderen 

kennismaken met breuken, delen van een geheel. 

 

Klas 5 Marieke: 

* De volgende topo overhoring gaat over Limburg en staat in de agenda voor donderdag 

21 november. 

* Om de boeken en schriften in goede staat van en naar school te kunnen vervoeren is 

het belangrijk dat alle kinderen een stevige (rug-) zak hebben én een huiswerkmapje. 

We hebben het daar al vaak over gehad in de klas, maar nog niet iedereen heeft dat in 

orde.  

* De kinderen hebben een eigen inlogcode gekregen om thuis de topo en de tafels te 

kunnen oefenen. We hebben op school geoefend met het openen van de website. Voor 

wie dat wil is dit dus een handige manier om thuis met dit werk bezig te kunnen. Op 

de volgende ouderavond zal ik hier meer over vertellen, maar als je vragen hebt kun je 

me die natuurlijk altijd komen stellen. 

* we kunnen nog hulp gebruiken bij het opbouwen voor de advent op vrijdag 29 

november na schooltijd. Graag zonder kinderen. Je kunt je opgeven op de lijst bij de 

klassendeur of via de mail bij juf. 

 

Klas 4 en 5: 

* Volgende week gaat het schrijfproject 'Klassenpost' weer van start. Alle kinderen 

zullen aan een schrijfmaatje worden gekoppeld en daarmee een briefwisseling 

opstarten. Dit verloopt via een bureau waardoor de adresgegevens niet aan de andere 

kinderen gegeven hoeven te worden. Vorig jaar heeft de 5e klas hier ook aan 

meegedaan en hebben we geschreven met kinderen van Curaçao. Het thema dit jaar is 

'wat eet je graag? 
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Nieuws van de directeur: 

‘Een dag van de schoolleider’ 
 

Onlangs had ik een gesprek met iemand over het 

directeurschap en werd mij gevraagd:  wat  doet een 

directeur eigenlijk? Hoe ziet jouw dag er uit?  

Ik geef u graag een inkijkje in mijn werk en neem 

gisteren, 14 november, als uitgangspunt: 
 

Je hebt een aantal voornemens voor de dag, maar 

vaak loopt dat anders en komen er tussendoor allerlei 

vragen waar een antwoord of oplossing voor moet 

komen. Dat ervaar ik over het algemeen niet als 

storend. Het is een deel van je werk.  
 

Na in de grote zaal de dagelijkse spreuk te hebben uitgesproken met het college, heb ik om 

half 9 met Maaike afgesproken. Zij heeft ICT zaken in haar takenpakket. We nemen een 

aantal praktische zaken door (pen van het digibord werkt niet b.v.). Op de studiemiddag van 

vorige maand hebben we gesproken over mailen met elkaar en met ouders en appen in het 

weekend. Afgesproken is om een aantal zaken die naar voren kwamen (via het programma 

kahoot) vast te leggen in schoolbrede afspraken. Wij bereiden dit voor om in een volgende 

vergadering nader vast te stellen. We pakken de schoolgids er ook bij en het oude document 

over omgaan met sociale media.  
 

Zoals eerder afgesproken praat ik vanmorgen met een kind over hoe het met hem gaat. Dit is 

overlegd met de ouders. Leuk gesprek waarbij we ook even bij het voetbal stil staan en 

vooral de malaise waar zijn club in zit…. 
 

Er zijn de verschillende telefoontjes, o.a. naar een collega van een andere Almelose school 

met de vraag of hij ook naar het onderwijscongres in maart gaat van de Vereniging van 

Schoolleiders.  
 

Ook heb ik de afspraak met de Vrijeschool-collega uit Deventer om met hem zijn studiedag 

van woensdag te bespreken. Deze ging over feedback geven en ontvangen en ik ben in dat 

onderwerp en zijn ervaringen geïnteresseerd. Leuk en zinvol om te horen hoe hij dit 

onderwerp heeft aangepakt op zijn school.  
 

Er is contact met het Onderwijsbureau over enkele facturen en de vervanging van twee 

collega’s over enkele maanden vanwege een cursus. Die vervanging is al rond, maar moet in 

het systeem worden ingevoerd. Daarnaast zijn er contacten met leerplichtambtenaar en 

schoonmaakbedrijf.  

De brandveiligheid is vorige maand gecontroleerd en met dat bedrijf is contact over de 

uitvoering van enkele werkzaamheden.  
 

Vandaag maak ik ook het rooster voor de klassenbezoeken. Twee keer per jaar bezoek ik alle 

klassen, bespreek dat na met de leerkracht en leg dat vast in een verslag.  
 

Met de intern begeleider spreek ik af om maandag verschillende onderwerpen, zoals het 

schoolmaatschappelijk werk en de zorg die we hebben over enkele leerlingen, te bespreken. 

Ook de bijeenkomst van afgelopen dinsdag over ‘spel’ op onze school nemen we dan door.  
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Tussen de middag heb ik pleinwacht en dat is vandaag een half uur. Het weer is goed en de 

kinderen van de klassen 3 t/m 6 leven zich lekker uit. Kinderen van klas 5 verzamelen weer 

bladeren want deze verwerken zij in een prachtig natuurschrift.  

Na de lunch bereid ik de pedagogische vergadering van de middag nog eenmaal voor. We 

hebben behoorlijk wat zaken (inhoudelijk als wel praktisch) te bespreken. Advent, 5 

december en Kersttijd vragen om een goede afstemming. Ook evalueren we zaken als 

Kinderboekenweek en Sint Maarten. En een collega verzorgt de kinderbespreking.  

Uiteraard nemen tussendoor telefoontjes, mailverkeer en gesprekjes met collega’s ook een 

belangrijk deel van de dag in.  
 

Aan het eind van de dag schrijf ik mijn wekelijkse bijdrage voor het Vergeet-Mij-Nietje.  

Deze keer dus over ‘een dag van de schoolleider’. Een dag over het mooie en betekenisvolle 

werk. En waarvan ik hoop dat in de toekomst meer mensen de ambitie hebben om 

schoolleider te worden. Het tekort aan schoolleiders (ook bij onze stichting Athena) is groot. 

Dat is jammer en m.i. een grote zorg voor de toekomst!  

 

Met een hartelijke groet, Hans Verkley  

 

 

ALGEMENE MEDEDELINGEN: 

 

Mededelingen van de vertrouwenspersonen: 

De eerste schoolmaandag van de maand: spreekuur  met een van de vertrouwenspersonen. 

Spreekuur is voor zowel ouders als kinderen en collega’s.  

Plaats: “therapieruimte” aan de kleuterkant.  

Tijd: 14.20-14.35u.  

Datum: maandag 2 december, Annemiek zal er zijn. 

U kunt ons natuurlijk ook op andere tijden aanspreken of mailen. 

Mailadres: internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl   

      Hartelijke groet, Wendy (klas 1, 4 en 6) en Annemiek (klas 1). 

 

Mand met gevonden/verloren voorwerpen: 

In de gang bij het keukentje staat een rieten mand met daarin gevonden/verloren voorwerpen. 

Deze mand in meestal goed gevuld…..Dit is uiteraard niet de bedoeling. Mocht u iets missen 

van uw kind, bijv. handschoenen, muts, gymkleding, schoenen, zelfs een winterjas (!), 

rugzak, broodtrommel, vest, etc etc etc, neem dan even een kijkje in deze mand; grote kans 

dat u het daarin weer terug vindt. Verloren/gevonden sleutels en sieraden worden bewaard in 

een speciaal mandje in de lerarenkamer. U kunt hiervoor navraag doen bij Francisca 

(concierge). 

 

Lezen is leuk! (én belangrijk!): 

Via onderstaande link kunnen kinderen die het moeilijk vinden om een boek te kiezen waarin 

ze lekker kunnen lezen, een boek leren kiezen. Ook de kinderen die graag lezen kunnen hier 

terecht; zij kunnen een recensie schrijven over het boek dat ze gelezen  hebben. De wedstrijd 

mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
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waarbij ze een boekenlegger kunnen tekenen is deze week bij de klassen 2 t/m 6 onder de 

aandacht gebracht. 

https://ikvindlezenleuk.nl/ 

 

Bedankt!!!!! 

Graag willen we iedereen heel erg bedanken voor de hulp bij de Najaarsmarkt van afgelopen 

zaterdag! Mede namens jullie hulp (in welke vorm dan ook) is het weer een geslaagde markt 

geworden. Heel hartelijk bedankt, ouders, stagiaires, leerlingen, voor jullie hulp bij 

Kabouterland, grabbelvrouwtje, kinderrestaurant, grote restaurant, opbouwen en opruimen, 

afwassen, bakken van taarten etc. etc etc. Het was erg gezellig 

Klas 6 heeft een deel van de opbrengst van Kabouterland gekregen als dank voor hun hulp 

 

Kerstspelen De Vrije School Almelo:  

Ook dit jaar voeren wij weer onze Oberufer Kerstspelen op. Op de afbeelding hieronder staat 

alle informatie over de aanvangstijden etc. Ook familie, vrienden, kennissen, buren, collega’s 

etc. zijn van harte welkom om deze mooie en bijzondere Kerstspelen bij te wonen.  

Bij de organisatie van deze Kerstspelen kunnen wij nog wel hulp van ouders gebruiken.  

Aarzel niet en geef u op, samen met u kunnen we de Kerstspelen goed en sfeervol laten 

verlopen.  

Opgave kan via kleuterjuf Ellen of kleuterjuf Kim.  

 

https://ikvindlezenleuk.nl/
https://ikvindlezenleuk.nl/
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Jong Vocaal Twente: 

Er komen steeds meer enthousiaste zangers en zangeressen bij. Maar.... 

hoe meer zielen, hoe meer muzikale vreugd! De kinderen mogen nog 

steeds instromen en gewoon een keertje komen kijken/luisteren/meedoen. 

Als ouder mag je natuurlijk ook even komen luisteren en kennismaken. 

Op woensdag 18 december gaan we waarschijnlijk een klein optreden 

verzorgen.... 

 

 

 

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 het Peuterhuis. 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. 

 

OPROEP: wij zijn op zoek naar nieuwe poppenkleertjes! Is er iemand die poppenkleertjes 

over heeft en deze kwijt wil? Of een aantal zou kunnen maken? Graag horen wij!  

(dit oproepje geldt ook voor ouders die geen kind bij Christoforus Kinderopvang hebben, 

maar tóch poppenkleertjes over hebben; wij houden ons aanbevolen!) 

  

Rond de adventsperiode willen we glazen potjes gaan beplakken, mochten jullie potjes kwijt 

willen, dan heel graag naar ons! 
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BIJLAGEN: 
 

Brugklas de Musical: 

‘Brugklas’, de populairste serie van de Nederlandse TV, 

komt naar het theater met een eigen musical! Alles wat er 

gebeurt in het eerste jaar van de middelbare school kun je 

nu van nóg dichterbij meemaken in ‘Brugklas de Musical’.  

Op dinsdag 19 november staat Brugklas de Musical (9+) in 

ons theater en speciaal voor leerlingen hebben we een 

aantrekkelijke korting: 

25% korting per kaartje! Bij het afrekenen voer je de 

kortingscode BRUGKLAS19 in. 
Kaarten zijn via de website te reserveren:  

https://www.stadstheateralmelo.nl/voorstellingen/brugklas-de-musical-met-o.a-niek-roozen-

may-hollerman-en-belle-zimmerman/19-11-2019-19-30 

 

Cursus Filosofie van de Vrijheid: 

Binnenkort start deze cursus bij ons op school.Via onderstaande link vind je verdere 

informatie. De eerste aanmeldingen zijn al binnen. 

https://www.nationalevertelschool.nl/event/cursus-filosofie-van-de-vrijheid/ 

 

 

 

https://www.stadstheateralmelo.nl/voorstellingen/brugklas-de-musical-met-o.a-niek-roozen-may-hollerman-en-belle-zimmerman/19-11-2019-19-30
https://www.stadstheateralmelo.nl/voorstellingen/brugklas-de-musical-met-o.a-niek-roozen-may-hollerman-en-belle-zimmerman/19-11-2019-19-30
https://www.stadstheateralmelo.nl/voorstellingen/brugklas-de-musical-met-o.a-niek-roozen-may-hollerman-en-belle-zimmerman/19-11-2019-19-30
https://www.stadstheateralmelo.nl/voorstellingen/brugklas-de-musical-met-o.a-niek-roozen-may-hollerman-en-belle-zimmerman/19-11-2019-19-30
https://www.nationalevertelschool.nl/event/cursus-filosofie-van-de-vrijheid/
https://www.nationalevertelschool.nl/event/cursus-filosofie-van-de-vrijheid/

