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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. 18 

17-01-2020 
 

 

AGENDA: 
 

 di. 28 jan.  : Lichtjesfeest kleuterklassen 

 woe. 29 jan. : inloopochtend kleuterklassen van 8.30-10.00u. Deze inloopochtend is 

bedoeld voor ouders die nog geen kind bij ons op school hebben. 

 woe. 5 febr. : studiedag kleuterleerkrachten; alle kleuters zijn deze dag vrij 

 di. 11 febr.  : klassenoudervergadering, aanvang 20.00u. 

 di. 11 febr.  : informatie-/inschrijfavond van 20.00-21.30u; deze avond is bedoeld voor 

ouders die nog geen kind bij ons op school hebben. 

 vrij. 14 febr. : studiedag: alle kinderen zijn deze dag vrij. 

 ma. 17 febr. t/m 

 vrij. 21 febr. : voorjaarsvakantie 

 di. 25 febr.  : schoolbrede luizencontrole 

 za. 7 maart  : Open Dag van 10.00u. tot 13.00u.  

 

 

OUDERAVONDEN: 
(alle ouderavonden beginnen om 20.00u.) 

  

 ma. 3 febr.  : 3 kleuterklassen 

  

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

Kleuterklassen: 

* Het Lichtjesfeest gaan we op een andere dag vieren i.v.m. de staking. Het is nu 

dinsdag 28 januari. 

* Op maandagavond 3 februari is er een ouderavond voor alle drie de kleuterklassen. De 

avond start om 20.00 uur.  

Het is de bedoeling dat er van ieder kind minimaal één ouder of verzorger aanwezig is, 

mocht dit niet lukken, meld je dan even af bij de leerkrachten. 

Wie kan er iets bakken voor deze avond? Laat het even aan de leerkracht weten.  

 

Kleuterklas Margot/Ellen: 

* Op het prikbord in de gang hangt een lijstje met verjaardagen tot de zomervakantie. 

Wilt u aangeven of het voorstel u schikt? 

* Maandagavond 3 februari is er een ouderavond voor alle ouders van de kleuters in de 

eigen klas.  

Wie wil er een cake bakken? Opgave via prikbord in de gang. 
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Kleuterklas Nienke/Kim:  

* Mocht u nog kaarsstompjes/kaarsresten over hebben, wilt u deze dan meegeven naar 

school? In de hal staat een mandje waar het in mag. We kunnen er dan nog weer kleine 

kaarsjes van maken om de kersttijd af te sluiten met het lichtjesfeest.  

 

Klas 1 Annemiek/Wendy:   

*    Vrijdag 6 maart om 9.00u. speelt klas 1 haar toneelstuk :”het boshuis”. Ouders en 

belangstellenden zijn welkom. Zet dit alvast in uw agenda!! 

* Mocht u nog kaarsstompjes/kaarsresten over hebben, graag mee naar school. We 

kunnen er dan nog weer kleine kaarsjes van maken om de kersttijd af te sluiten bij het 

lichtjesfeest. Ik wil daar dit jaar nog aandacht aan besteden. 

*        Ik wil graag de achterkanten van de schilderplanken met schoolbordverf behandeld 

hebben. Wie heeft hier verstand van en wil het voortouw nemen om dit te organiseren?  

Welke ouders willen helpen verven? We kunnen dan o.a. naast schilderen, 

vormtekenen op deze borden. Graag melden aan Annemiek. 

*        We hebben vulwol nodig voor de diverse breiwerkjes. We hebben ruwe schapenwol, 

maar deze moet nog gewassen worden. Wie wil dat doen?  

*        De kinderen krijgen vandaag weer een leesblad mee. Thuis lezen, bekijken en 

woordrijtjes oefenen moet niet, maar helpt mogelijk wel. 

*        Vrijdag 24 februari heb ik een studiedag van de rekenspecialisten van Athena.           

Juf Marloes vervangt dan. 

 

Klas 3 Nicole: 

*  A.s. maandag gaan we naar de voorstelling over Spekkie en Sproet in de bibliotheek. 

Fijn dat er voldoende mensen zich hebben opgegeven om mee te rijden! 

*  A.s. woensdag gaan we schaatsen, zie de eerdere mail hierover. In principe is er 

voldoende begeleiding maar er zou nog iemand mee kunnen... 

*  Het mysterie van de verwisselde broek is inmiddels opgelost! 

* We zitten midden in de rekenperiode. Nadat we verschillende sommen hebben 

gemaakt sluiten we de periodeochtend iedere dag af met het kopen en verkopen van de 

spullen uit de winkels die de kinderen hebben gemaakt. Het een gezellig geroezemoes, 

er worden allerlei artikelen verkocht en de prijzen kunnen variëren van 5 cent tot 500 

euro. Nieuwsgierig? Kom gerust na schooltijd even binnen lopen met uw kind. 

 

Klas 4 Joost/Wendy: 

* Woensdag 22 januari gaan we, samen met klas 3, schaatsen. 

 

Klas 5 Marieke: 

* De eerstvolgende ouderavond is gepland op 4 februari, we beginnen om 20.00 u. 

Onderwerpen zijn o.a de toetsperiode, prognose-gesprekken, kamp(-plek) en hoe het 

gaat in de klas. Mocht je niet kunnen, wil je je dan afmelden bij Marieke? 

* Op mijn 'juf- Marieke' account op faceboek plaats ik regelmatig foto's van de 

activiteiten van de klas. De foto's van ons bezoek aan de Bouwmensen staan er ook op. 
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Nieuws van de directeur: 

Betekenis “Vrije” school 

Dit keer informeer ik u graag een keer nader over het woordje ´vrij´ in onze naam De Vrije 

School Almelo.  

Het woordje ‘vrije’ van vrijeschool schept namelijk nogal eens verwarring. Het leidt tot 

allerlei aannames en vooroordelen bij mensen die niet goed bekend zijn met het vrijeschool 

onderwijs. 
 

Het vrijeschoolonderwijs bestaat al meer dan 100 jaar. Het valt in het Nederlandse 

onderwijsbestel onder neutraal of algemeen bijzonder onderwijs. Het is een door de overheid 

erkende en gesubsidieerde onderwijsvorm en valt onder het toezicht van de 

onderwijsinspectie.  
 

Vrijescholen willen onafhankelijk van de overheid hun leerplan en pedagogie kunnen 

vormgeven en kinderen opvoeden tot vrije en onafhankelijke mensen.  
 

Het onderwijs op vrijescholen is zeker niet vrijblijvend. Integendeel. Er is veel structuur, rust 

en de kinderen krijgen opdrachten die zij op hun eigen manier kunnen uitwerken. Lesplan en 

doelen staan voor ieder schooljaar vast en net als andere basisscholen wordt gewerkt aan de 

door de overheid geformuleerde kerndoelen voor het primair onderwijs. We meten de 

ontwikkelingen van ieder kind op leer- en op sociaal-emotioneel vlak.  
 

Leeftijdsgericht 

Belangrijk voor het onderwijs en het leerplan op de vrijeschool is dat dit past bij de 

ontwikkelingsfasen van de leerlingen. Vrijescholen baseren zich op het antroposofische 

mensbeeld en verdelen de ontwikkeling van kinderen in periodes van zeven jaar. De eerste 

zeven jaar zijn vooral gericht op de lichamelijke ontwikkeling, in de volgende periode (7-14 

jaar) krijgt het gevoel meer de aandacht en in de periode vanaf 14 jaar ligt het accent op de  

intellectuele ontwikkeling. 
 

Tot zover deze keer de nodige achtergrond over het vrijeschool onderwijs.  

U kunt er op onze website meer over lezen:  www.devrijeschoolalmelo.nl 

 

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 3 februari, Annemiek zal er zijn. 

http://www.devrijeschoolalmelo.nl/
http://www.devrijeschoolalmelo.nl/
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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). 

 

Inloopochtend kleuterklassen woensdag 29 januari a.s. 

Woensdag 29 januari is er weer een inloopochtend in de kleuterklassen van 8.30-10.00u. 

Deze ochtend is bedoeld voor ouders die nog geen kind bij ons op school hebben. Kent u 

mensen in uw kennissen-vrienden-familie-collega kring die belangstelling hebben voor ons 

onderwijs, attendeer ze dan op deze inloopochtend. Ze zijn van harte welkom! 

 

Mand met gevonden/verloren voorwerpen: 

Bij het keukentje in de gang staat de mand met gevonden/verloren voorwerpen. De mand zit 

overvol! Bent u iets kwijt van uw kind (handschoenen, sjaals, shirts, mutsen etc etc etc.), 

neem dan even een kijkje in de mand. Eind van deze maand wordt het restant van de inhoud 

van deze mand naar de kledingcontainer gebracht. 

 

 

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. 

 

 

BIJLAGEN: 
 

Filosofie van de vrijheid met verhalenverteller Wim Wolbrink: 

De studiegroep is van start gegaan. De komende woensdagavonden t/m 12 februari 2020 

starten wij met het thema Filosofie van de Vrijheid. Deze keer is de locatie van samenkomst 

De Vrije School Almelo. 

- Studiegroep Filosofie van de Vrijheid 

- Woensdagavond 15 januari t/m 12 februari 2020 

- 20.00 – 21.30u. (inloop 19.45u./napraten tot 22.00u.) 

- locatie: De Vrije School Almelo 

mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
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- adres: Biesterweg 6, 7608 RN Almelo 

- entree: vrije gift 
 

Afgelopen woensdag hadden wij de eerste bijeenkomst van onze studiegroep Filosofie van 

de Vrijheid. De meeste deelnemers hadden het boek wel een keer geprobeerd te lezen, maar 

kwamen er niet door heen. Tegelijkertijd voelden ze dat er diepe geheimen in het boek zitten 

die vragen om ontsloten te worden. Zij die het boek al wel hadden gelezen wilden het nog 

een keer lezen. De host van de avond vertelde een sprookje van Grimm, De waternimf in de 

vijver. Wat een rijkdom zit er in een dergelijk sprookje. En diep verborgen, ontdekten we, zit 

het wezen van Vrijheid op wonderlijke wijze in het sprookje te wachten om wakker gekust te 

worden. De mensen gingen zeer voldaan en tevreden naar huis.  
 

Woensdag 22 januari hebben wij de tweede bijeenkomst. De avonden zijn onafhankelijk van 

elkaar te volgende. Iedereen is welkom. 
 

Wim (vader van twee kinderen op de vrijeschool de Noorderkroon te Enschede) 

E: info@nationalevertelschool.nl 

M: 06 - 133 47 333 
 

Kaliber Kunstenschool: 

Verrassende Open Huizen en korte cursussen in Enschede, Tubbergen en Almelo. De 

komende twee zaterdagen zet Kaliber Kunstenschool haar deuren open in Enschede, 

Tubbergen en Almelo. Probeer alle instrumenten uit, ga aan de slag met beeldende kunst, 

dans er op los en ontmoet de docenten. Alle informatie hierover vindt u via deze link: 

Open Huizen Kaliber Kunstenschool 

 

 

 

mailto:info@nationalevertelschool.nl
mailto:info@nationalevertelschool.nl
https://content.mailplus.nl/m1/links/kaliberkunstenschool/txt359091/qHY83HqPaHzVzV9
https://content.mailplus.nl/m1/links/kaliberkunstenschool/txt359091/qHY83HqPaHzVzV9

