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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 

06-11-2020 
 

 

 AGENDA: 
  

  

 woe. 11 nov. : St. Maartensfeest; de optocht gaat NIET door ivm corona-maatregelen  

 di. 17 nov.  : informatie-/inschrijfavond 20.00-21.30u; deze avond is bedoeld voor ouders 

die nog geen kinderen bij ons op school hebben. Ivm corona-maatregelen van 

tevoren aanmelden. 

 vrij. 4 dec.  : Sinterklaasfeest; einde school om 13.00u. voor alle klassen 

 vrij. 18 dec. : kerstviering; einde school om 10.30u. voor alle klassen 

 ma. 21 dec. t/m 

 vrij. 1 jan. ’21 : kerstvakantie   

  

 

KLASSENINFORMATIE: 

 
Klas 1 Nicole: 

* Zoals in de brief eerder al aangegeven kunt u het lief en leed geld brengen en het 

pakketje ophalen a.s woensdag of donderdag voor 9.00u. op de aangegeven plek.  

* We leerden deze week de ei (van eerst de eikel en dan het blad) en de ij (van ijsje met 

2 bolletjes). De komende tijd oefenen we welke je wanneer moet schrijven aangezien 

je het verschil niet kan horen. Vandaag of volgende week leren we de letter l (van 

lichtje in de lantaarn) 

* We zijn ook begonnen met het maken van een Sint Maarten lantaarn. We maken een 

egeltje van papier rondom een glazen potje. De kinderen hoeven hiervoor niets mee te 

nemen. Alles is al op school. Ook de hulp van ouders die zich hadden opgegeven 

hiervoor is niet nodig. Vanwege de aangescherpte maatregelen heb ik een knutsel 

bedacht die we "hopelijk" zelf goed in elkaar kunnen zetten. Tot nu toe gaat het goed 

en worden de lantaarntjes erg mooi. Het zingen van sint maarten liedjes gaat ook al 

steeds beter en favoriet is het liedje: Sinte Maarten had een koe..... Omdat de kinderen 

hier zelf allerlei variaties op verzinnen... Wanneer u zich afvraagt wat er voor gek ding 

op het raam van de klas hangt. Van binnenuit gezien is het een transparantje met een 

sint maarten afbeelding.  

* De kinderen zijn al flink aan het lezen in de klas. Een aantal kinderen vertellen dat zij 

nu thuis ook iedere dag even met u oefenen en ik hoor ze dan ook goed vooruit gaan, 

fijn! Daarnaast merk ik ook hoe het de kinderen kan motiveren wanneer ze even apart 

een stukje aan mij mogen voorlezen. Maar met 26 kinderen in de klas duurt het even 

voor je aan de beurt komt...., thuis is daar vast meer ruimte voor. Helaas zijn de 
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bibliotheken voorlopig gesloten. Hopelijk heeft u andere mogelijkheden om toch op 

een goed manier samen te kunnen lezen en voorlezen. 

* Gisteren werd er een pakketje bezorgd voor onze klas met het boek Alfabet erin. Nu is  

het de vraag wie er wanneer in mag lezen..... 

 

Klas 2 Annemiek/Wendy: 

*  Mooie takken, bloemen en herfstmateriaal zijn erg welkom. 

*        Voor Sint-Maarten hebben de kinderen een pompoen nodig  van ongeveer 35 cm           

          omvang. Op dinsdag 10 november moet de uitgeholde pompoen op school zijn. Het is 

handig om daar een natte theedoek in doen, zodat deze niet inzakt. Het versieren van 

de pompoen doen de kinderen op school. Ze hebben voor het versieren gutsjes, 

schilmesje en eventueel een appelboor nodig. Wilt u deze materialen, voorzien van 

naam, ook a.s. dinsdag meegeven.  

*        Volgende week krijgen jullie bericht over het sintcadeau. Het wordt zeer eenvoudig  

zodat jullie er niet te veel werk aan zullen hebben. Houd dus de mail even in de gaten. 

 

Klas 4 Jocelyn/Wendy: 

* Denken jullie aan de pompoenen en gereedschappen voor het versieren van de 

pompoenen tijdens het Sint Maartensfeest volgende week woensdag?  

* We zijn deze week het prachtige lied ‘Dear world’ aan het oefenen van Iris Hond en 

zingen het aan het einde als afsluiting van de dag. De kinderen hebben zelf de liedtekst 

deze week vertaald en prachtig weten te verwoorden. Het is een lief liedje, waarbij ze 

al mijmerend zingen met hun dierbaren in gedachten. Een eer om dit met ze te mogen 

beleven. 

*  Gisteren ben ik gebeld door het Stadsmuseum. Zij vertelden mij dat het bezoek met de 

4e klas 20 november vooralsnog door kan gaan. We zullen een slag om de arm moeten 

houden en kijken wat tegen die tijd verstandig is. Ik heb nog niet drie ouders die 

vrijdag 20 november kunnen meefietsen bij dit klassenuitje. Dus dan kan het sowieso 

niet doorgaan. Ondertussen ben ik aan het nadenken over een leuk alternatief op 

school, als het niet door kan gaan. Het uitje naar het Stadsmuseum plannen we dan 

later in het schooljaar in. Ik houd jullie op de hoogte. 

 

Sint Maarten klassen 2-3-4: 

Voor Sint-Maarten hebben de kinderen van de klassen 2, 3 en 4 een pompoen nodig  van 

ongeveer 35 cm omvang. Op dinsdag 10 november moet de uitgeholde pompoen op school 

zijn. Het is handig om daar een natte theedoek in doen, zodat deze niet in zakt. Het versieren 

van de pompoen doen de kinderen op school. Ze hebben voor het versieren een set gutsjes, 

schilmesje en eventueel een appelboor nodig. Deze moeten ze meenemen van huis. 

 

Klas 5 Joost/Ilona:  

* Deze week zijn we samen met juf Marieke verder gegaan met het oefenen voor ons 

toneelstuk. Het gaat heel goed. Dinsdag 10 november houden we de generale repetitie 

en dit zal gefilmd worden door juf Maaike. Deze film zal dan z.s.m. naar jullie 

gestuurd worden. 

Woensdag 11 november is de grote dag waarop we gaan optreden voor de hele 

school.  
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* We werken in de klas al een poos met de weektaak. Vanaf  nu mogen de kinderen ,als 

ze merken dat ze het werk in de klas niet afkrijgen, ook thuis werken aan de weektaak. 

Het werk dat op vrijdag niet af is gaat mee naar huis. Dit werk dient in het weekend 

afgemaakt te worden en maandag weer op school te zijn.  

*    Het meenemen van de agenda is voor een aantal kinderen nog een dingetje. Hierbij is 

de hulp van ouders heel belangrijk. 

*   Veel kinderen hebben al een huiswerkmap, maar nog niet iedereen.  

*     Deze week zijn we in de klas begonnen met de voorrondes van de voorleeswedstrijd, 

dit gaat heel goed. Alle kinderen weten op welke dag ze aan de beurt zijn, dit staat in 

hun agenda. 

 

Klas 6 Marieke: 

* Vandaag zijn de laatste gesprekken over de VO-prognose (gevoerd). Mochten jullie 

achteraf nog vragen hebben dan kun je me mailen of appen, volgende week ga ik de 

beloofde acties ondernemen. 

* Er komt zsm een brief over waar we mee bezig zijn in de klas en wat er allemaal nog 

op de planning staat voor de komende periode. Willen jullie die goed lezen? 

* Ik wil iedereen die geholpen heeft om mijn 50e verjaardag tot zo'n enorm feest te 

maken heel erg bedanken!  

 

Nieuws van de directeur: 

Oudertevredenheidsonderzoek stemt tot tevredenheid   

Heel veel ouders hebben meegewerkt aan de oudertevredenheidspeiling van de vorige 

maand.  Maar liefst 121 lijsten hebben we retour ontvangen.  Hartelijk dank dat u hiervoor de 

moeite hebt genomen! 

Over het eindoordeel zijn we tevreden. We scoren net als in 2017 hoog met een 8,1. Vele 

ouders zijn over het algemeen ‘zeer tevreden’ over onze school.  
 

Ook is het fijn dat u in alle openheid een aantal positieve en kritische opmerkingen heeft 

toegevoegd. Daar kunnen we iets mee en gaan we ook mee aan de slag.  Er wordt binnen 

enige tijd een overzicht opgesteld van de aandachtspunten en de acties die wij daaraan 

koppelen. Dit wordt met het college van leerkrachten en met de medezeggenschapsraad 

besproken.  

De samenvatting van het onderzoek treft u aan op www.devrijeschoolalmelo.nl. Ik verwijs u 

graag naar dit  rapport.  

 

Sint Maarten  woensdag  11 november  

Aangepast aan de tijd vieren we volgende week het Sint 

Maartenfeest met alle kinderen van school. Geen optocht buiten, 

maar binnen, met muziek en lichtjes, traktatie en tafereel. Om 

naar uit te kijken!  

 

 

 

 

 

http://www.devrijeschoolalmelo.nl/
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Corona maatregelen – geen hulpouders en dat is best lastig 

De door de overheid aangescherpte maatregelen deze week hebben niet direct gevolgen voor 

de scholen. We werken er samen hard aan om het onderwijs en de ontwikkeling van alle 

kinderen goed voort te zetten.  

Hulpouders moeten we helaas nog steeds buiten de school houden. De vele helpende handen 

van u in school zijn nu niet mogelijk. Dat is lastig en missen we vaak. Er komt vast een tijd 

dat dit weer mogelijk is en ondertussen proberen we hier creatief mee om te gaan door 

bijvoorbeeld de inzet van stagiaires die gelukkig wel op school zijn.  

 

Extra ondersteuning – subsidie voor extra hulp  

We hebben als school subsidie aangevraagd en onlangs ontvangen voor extra hulp aan 

kinderen. Leerlingen die als gevolg van het onderwijs-op-afstand enige vertraging hebben 

opgelopen worden dan geholpen. Uit analyse blijkt dat een aantal op het gebied van  

bijvoorbeeld rekenen en lezen ondersteuning kunnen gebruiken. Op dit moment zijn we het 

een en ander aan het uitrollen. We informeren u nader als we de organisatie rond hebben.  

 

Ik wens u allen een mooi weekend toe! 

 

Hans Verkley 

 

 

 

ALGEMENE MEDEDELINGEN: 

 

Mededelingen van de vertrouwenspersonen: 

Het inloopspreekuur in school kan helaas niet meer plaatsvinden. Het eerstvolgende 

spreekuur zou maandag 7 december zijn geweest. U kunt ons natuurlijk wel bereiken via 

mail zodat wij een afspraak voor een gesprek kunnen maken.  

Mailadres: internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl   

      Hartelijke groet, Wendy (kleuters en klas 4) en Annemiek (klas 2). 

 

Woensdag 11 november Sint Maarten:   

Dit schooljaar gaat alles anders, dus ook het St. Maartensfeest. 

We hebben gekozen voor een toneelstuk, gespeeld door klas 5 en een optocht door de school 

met de lampionnen. De klassen zijn ingedeeld en er zijn 3 voorstellingen. 

In de zaal gaan de kinderen zitten met hun lampion en de kinderen zingen dan samen met 

klas 6. 

Na de voorstelling gaat de optocht verder door de school met een bezoek aan de “rijk-man” 

voor iets lekkers en daarna gaan de klassen weer terug naar de klas. 

 

 

 

 

 

mailto:internevertrouwenspersoon@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 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. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


