’t Vergeet-mij-nietje
Wekelijkse nieuwsbrief van

De Vrije School Almelo

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).
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Vergeet-mij-nietje nr. 01
21-08-2020
AGENDA:
woe. 23 sept. : inloopochtend kleuterklassen van 8.30-10.00u. Deze inloopochtend is
bedoeld voor ouders die nog geen kinderen bij ons op school hebben.
di. 29 sept.
: Michaëlsfeest
Ouderavonden:
(alle ouderavonden beginnen om 20.00u.)

do. 3 sept.
woe. 21 okt.

: kleuterklas Kim/Wendy
: klas 6 Marieke

KLASSENINFORMATIE:
Kleuterklas Margot:
*
Dank jullie wel, ouders! Door jullie hulp bij de grote schoonmaak, voor, in en na de
zomervakantie, konden we dinsdag weer schoon beginnen.
*
Welkom aan alle kinderen en ouders in dit nieuwe schooljaar! We hebben een fijne
start gemaakt deze week.
*
Binnenkort krijgt u mail over allerlei praktische zaken. Graag uw aandacht hiervoor.
*
We willen graag wat bloemen op de vaas zetten. Wie plukt er wat in de tuin of berm?
Klas 1 Nicole:
*
De eerste week zit er al weer bijna op en wat hebben de kinderen al hard gewerkt en
veel geleerd! Nieuwe schriften, mapjes, potloden, krijtjes/blokjes, zakjes, buitenspeel
materialen. Engels, liedjes, versjes, rekenspelletjes, schilderen, vormtekenen en
tekenen, borduren, bijenwas en vandaag ook Duits en gym. En ook al twee letters
zodat we het woord "ik" konden schrijven en lezen.
*
Gisteren en vandaag was juf Nienke ook al even in de klas om te helpen. Naast dat zij
in andere klassen zal helpen is zij ook bijna dagelijks even in de eerste klas voor extra
ondersteuning. Fijn om extra hulp te hebben van een ervaren collega!
*
We eten en drinken 2 keer per dag voordat we naar buiten gaan voor de pauze (op
woensdag 1 keer). Nu nemen we er nog even de tijd voor, bijna 15 minuten per keer.
De kinderen mogen zelf kiezen of zij eerst hun fruit opeten of het brood. Ik heb hen
verteld dat ik het wel belangrijk vind dat zij goed drinken. Verder is het aan u als
ouder om in te schatten hoeveel mee te geven en hier waar nodig afspraken met hen
over te maken.
*
Komende week wordt wat koeler weer verwacht. Ook dan zullen de ramen en deuren
open staan. Er zijn ook kinderen die naast het raam zitten. Denkt u eraan uw kind altijd
voor de zekerheid een extra vest of jas mee te geven?
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Klas 1 Annemiek/Ilona:
*
We hebben besloten het schoolreisje op vrijdag 28 augustus niet door te laten gaan, dit
ivm vervoer naar Beerze etc. Ook de gezellige middag/avond met kinderen en ouders
op vrijdag 25 september verplaatsen we helaas naar een later tijdstip.
*
De kinderen zijn goed gestart. We zijn aan het rekenen, hebben voor het eerst gefloten
en gymnastiek gehad. Juf Ilona is voor het eerst geweest. De kinderen hebben al weer
dictees gemaakt, leesoefeningen gedaan en………een prachtige “beweegtekening”
gemaakt met allerlei figuren van bijenwas uit ons eerste verhaal en tevens
rekenverhaal. Deze tekening komt vandaag mee naar huis. Ik begreep dat een aantal
kinderen thuis ook al bezig waren.
*
Spoedig komt er een datum voor een ouderavond, net als voor de vakantie in de zaal.
*
Ik wil een rondje oudergesprekken doen eind september/oktober. Spoedig krijgen
jullie een intekenlijst.
*
De kinderen krijgen weer leesbladeren mee. Willen jullie deze thuis oefenen of
samen boekjes lezen?
*
De kinderen moeten elke donderdag eenvoudige gymschoenen meenemen naar
school. Deze schoentjes blijven niet op school, maar moeten elke week meegenomen
worden.
Klas 5 Joost/Ilona:
*
De eerste week van het schooljaar zit er alweer op. We zijn goed begonnen, op
maandag zijn we (met juf Ilona) bezig met o.a. de periode plantkunde. Op de andere
dagen van de week zijn we (meneer Joost) bezig met o.a. de periode aardrijkskunde.
Hierin staat de rivier de Rijn centraal. Ook hebben we een kleine start gemaakt met de
vertelstof uit de Griekse Mythologie. Vrijdag hebben we kennis gemaakt met onze
nieuwe klasgenoot Simon. We gaan er samen een mooi jaar van maken.
*
De kinderen hebben een schoolagenda gekregen. Willen jullie helpen met het
invullen/lezen/plannen waar nodig? Een beetje versieren mag, maar het is wel handig
als de dagen van de week leesbaar blijven. In de klas hebben we het hier ook over
gehad. Op mijn bureau ligt de klassenagenda waar altijd al het huiswerk/afspraken
instaan, zodat iedereen kan controleren of de eigen agenda compleet is.
*
De datum van de eerste ouderavond van dit jaar zal ik op korte termijn inplannen.
Jullie horen binnenkort van mij.
Klas 6 Marieke:
Wat was het fijn om weer met de klas aan het werk te gaan, en gewerkt is er! We zijn
heel druk bezig geweest met de periode Klimatologie en hebben al een mooi begin
gemaakt met het periodeschrift. In de agenda staat (soms zelfs dagelijks) steeds het
nieuwe huiswerk, een helpend oog van thuis is nog best fijn...ook al lijken de kinderen
al zo zelfstandig. Volgende week donderdag is al de eerste topo-overhoring.
*
Gisteravond (donderdag) zijn we weer met de kampcommissie bij elkaar geweest. Wat
fijn dat iedereen betaald heeft en dat er al veel geregeld is. Er is een brief met alle
informatie erin in de maak, die komt via de mail en zal ook in de klas besproken
worden. Bij vragen kun je bij Marieke, Ilona of Olav terecht. Hou de mail en de app
dus goed in de gaten!
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*

*

We hebben besloten de klassenapp voor de kinderen in stand te houden. Die is alleen
bedoeld voor schoolse zaken, dus niet om elkaar allerlei gezelligs door te sturen. Via
deze app stuurt juf soms berichtjes over iets dat mee genomen moet worden of een
reminder aan bv het huiswerk.
We willen proberen om op woensdag 21 oktober de eerste ouderavond te houden van
deze klas. Coronaproof natuurlijk. Mirjam Papenborg zal dan ook aanwezig zijn om
over de stap naar de middelbare school te vertellen. Daarnaast zetten we het
programma uit van dit jaar en zullen we belangrijke data alvast doorgeven. Graag
afmelden bij Marieke als je niet kunt. De eerste belangrijke datum die al vast staat is
11 juni, dan voeren we ons eindtoneelstuk op. Als uitwijkdatum hebben we 18 juni,
voor als het écht écht niet lukt op 11 juni. Houden jullie deze data vrij?

Even voorstellen:
Beste ouders en kinderen van de Vrijeschool Almelo,
Mijn naam is Jocelyn. Dit schooljaar mag ik samen met de kinderen van de 4e klas van start
gaan. Voor de zomervakantie heb ik de kinderen al een keer ontmoet bij juf Nicole en hebben
we kort met elkaar kennis gemaakt. Een waardevol moment om op terug te kijken. Een eerste
kennismaking als basis voor een fijn jaar in de 4e klas, waar we elkaar nog beter gaan leren
kennen. Ik ben al een tijdje juf. Toen ik klein was, wist ik al dat ik graag juf wilde worden.
Waarom? Omdat ik school zo ontzettend leuk vond. En nu nog steeds nu ik juf ben. Als kind
was ik vooral gek op rekenen, tekenen, handvaardigheid, zingen en de verhalen die mijn meester
of juf vertelde. Lezen vond ik wat lastiger, daar was ik niet zo snel in. Maar in mijn eigen tempo
ben ik ook daar heel erg van gaan houden. Door lezen kan je veel te weten komen of helemaal
opgaan in een mooi verhaal. Mijn droom is, om een eigen prentenboek te schrijven. De
verhaallijn en eerste tekeningetjes liggen al een tijdje op de plank. Nu denk ik wel eens, dat ik
het boek nog niet heb gemaakt, komt misschien wel omdat ik de vrijeschool nog moest
ontdekken. Wat zo leuk aan juf-zijn is, om steeds weer te mogen ontdekken, hoe je de kinderen
een stapje verder mag helpen en ze kan laten groeien en genieten tijdens hun schooltijd. Vanaf
januari 2019 ben ik me gaan verdiepen in de pedagogie van het vrijeschool onderwijs middels
twee cursussen aan de Hogeschool Leiden. Het zaadje was geplant. Ik raakte enthousiast en
wilde heel graag in het echt ervaren, hoe het is om vanuit de visie van Rudolf Steiner te mogen
werken. Dus, heb ik mijn vertrouwde plekje op mijn vorige basisschool achter me gelaten, om
bij jullie mijn nieuwe thuis te vinden op school. Nieuwsgierig kijk ik uit naar de samenwerking
met jullie. Naar wat ik op de Vrijeschool Almelo te leren heb van een ieder, die op welke manier
dan ook met de school verbonden is en… wat ik mag brengen. Ik hoop iedereen gauw in het
echt te mogen ontmoeten.

Nieuws van de directeur:
Nieuwe schooljaar
Beste allemaal,
We zijn deze week met het nieuwe schooljaar gestart. Een mooi
begin maandagmorgen op het plein waar we de kinderen van klas
1 en klas 6 speciaal verwelkomden. Anders dan anders, maar
zeker ook sfeervol en gezellig. Fijn om iedereen weer te
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ontmoeten. Dinsdag kwamen de kleuters. Fijn om alle 209 kinderen, ouders en collega’s
weer te ontmoeten.
In deze nieuwsbrief treft u een bijdrage aan van onze nieuwe collega Jocelyn. Zij werkt met
klas 4. Iedereen heeft zich uitgebreid voorbereid op het nieuwe schooljaar.
Op de schoolborden staan alweer prachtige tekeningen.
En afgelopen vrijdag kwamen we allen bijeen bij de zogeheten OPMAAT bijeenkomst.
Naast een aantal praktische zaken hadden we een lezing van Gea Weeren die een boek heeft
geschreven over ‘Kinderen met een hulpvraag’. Boeiend en zinvol om daar als team een
vervolg aan de geven dit jaar.
D.m.v. deze wekelijkse nieuwsbrief ‘Vergeetmij-nietje’, houden we u ook dit jaar op de
hoogte van allerlei ontwikkelingen, nieuws en achtergronden. Het ‘Vergeet-mij-nietje’ wordt
de ouders wekelijks toegestuurd via de mail en u kunt het altijd terug lezen op
www.devrijeschoolalmelo.nl .
Protocol en ophalen van kinderen
Het protocol basisonderwijs van de PO Raad treft u aan op de site van school. Ook de brief
met praktische aanwijzingen.
Mag ik u verzoeken om bij het ophalen van uw zoon of dochter ook de nodige afstand in acht
te nemen en het ophalen kort te houden? Zo ontstaat er ruimte om 1,5m afstand te houden.
Verkeerszaken
Soms treft u de verkeersbrigade al aan. En
spoedig zal deze vast compleet zijn als ook 6de
klassers geïnstalleerd zijn hiervoor door de
verkeersagent.
Komt u zo veel als mogelijk met de fiets naar
school. Met de auto? Niet parkeren op de
Biesterweg, maar bij de flat aan de overkant
van school graag.
Over het onderwerp ‘veilig met de fiets naar
school’ leest u in dit Vergeet-mij-nietje een
artikel (bij ‘bijlagen’)
Privacy-voorkeuren
Denkt u nog even aan het inleveren van de formulieren die uitgereikt zijn aan alle kinderen
in het kader van de privacy wetgeving? Het kan tot en met volgende week worden
ingeleverd.
Met een hartelijke groet en iedereen een mooi nieuw schooljaar wensende,
Hans Verkley
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ALGEMENE MEDEDELINGEN:
Mededelingen van de vertrouwenspersonen:
Beste mensen,
Wij kunnen ons spreekuur niet in school laten plaatsvinden, maar mocht u ons willen
spreken, kunt u altijd mailen zodat wij een afspraak voor een gesprek kunnen maken.
Wilt u dit ook tegen de kinderen zeggen?
Mailadres: internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
Hartelijke groet, Wendy (kleuterklas Kim/Wendy en klas 4) en Annemiek (klas 2).
Inleveren van de privacy-formulieren:
Er zijn al een flink aantal formulieren retour, fijn, dank hiervoor!
Het inleveren van de privacyformulieren graag vóór vrijdag 28 augustus a.s.
U mag uw kind het formulier ingevuld en ondertekend meegeven. De kinderen van klas 1 tm
6 kunnen het formulier in de speciale doos bij het keukentje doen. Kleuterouders mogen het
formulier door hun kind laten afgeven aan de juf. Het formulier mag ook digitaal worden
teruggestuurd naar: administratie@devrijeschoolalmelo.nl
Verkeersbrigadiers
Voor de zomer is er een oproep gedaan voor nieuwe verkeersbrigadiers. Hier is tot nu toe
slechts één reactie op gekomen. Op dit moment zoeken we nog mensen die willen
brigadieren op de dinsdagochtend (8.15-8.30 uur) en woensdagmiddag (13.00-13.15 uur).
Wie kan één van die dagen een kwartiertje helpen om de kinderen veilig over te laten steken?
Bij vragen en aanmeldingen graag contact opnemen met onze verkeerscoordinator via
schrijver_p@hotmail.com
Op dit moment staan er iedere ochtend, met uitzondering van de dinsdagochtend,
verkeersbrigadiers. De leerlingen van de 6de klas hebben deze week een
toestemmingsformulier voor hun ouders meegekregen naar huis. Zodra de leerlingen die zich
hiervoor aangemeld hebben hun cursus hebben gevolgd, zal ook in de middag weer
gebrigadierd worden.

NIEUWS VAN DE PEUTERGROEP EN BSO:

De peuterspeelzaal en de BSO zijn te bereiken op de groepstelefoon: 06-1543 4849
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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:

Open huis van Kaliber Kunstenschool:
Op locatie óf thuis vanuit je luie stoel!
Nog even wachten en het is alweer september. Tijd voor de open huizen van Kaliber! Deze
keer zullen ze net iets anders zijn, maar dubbel zo leuk. Je bent van harte welkom op onze
locaties, maar kunt ook het digitale open huis bezoeken.
Voor meer info: Kaliber Kunstenschool
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