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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. 03 

04-09-2020 
 

 

 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 

 vrij. 2 okt.  : spreekuur School Maatschappelijk Werk van 14.00-15.00u. (voor nadere info 

zie bij ‘algemene mededelingen’ 

 ma. 5 okt.  : informatie- en inschrijfavond van 20.00-21.30u. Deze avond is bedoelt voor 

ouders die nog geen kind bij ons op school hebben. 

 di. 6 okt.  : kleuterklas Margot  

 ma. 12 okt. t/m 

 vrij. 16 okt. : herfstvakantie 

 ma. 19 okt.  : studiedag; alle kinderen zijn de hele dag vrij. 

 di. 20 okt.  : klassenoudervergadering; aanvang 20.00u. 

 

 Ouderavonden: 
 (alle ouderavonden beginnen om 20.00u.) 

 ma. 7 sept.  : klas 1 Nicole 

 woe. 9 sept. : klas 3 Hilde/Maaike 

 ma. 14 sept. : klas 4 Jocelyn/Wendy 

 woe. 23 sept. : klas 2 Annemiek/Ilona 

 woe. 30 sept. : klas 5 Joost/Ilona 

 woe. 21 okt. : klas 6 Marieke 

 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

Kleuterklas Margot: 

* Dinsdagavond 6 oktober 20.00u. is er een ouderavond voor onze klas. 

 

Klas 1 Nicole: 

*  Deze week las ik het verhaal voor van de vier vakkundige broers en de witte slang. 

Een zesdeklasser las voor van " de visser en zijn vrouw" en juf Nienke ging verder in 

het boek van het eekhoorntje Krik. Veel verhalen waar de kinderen van leken te 

smullen. De kinderen vinden het ook heerlijk wanneer zij een verhaal herkennen. Dit 

schooljaar zullen zij deze verhalen dan ook vaker horen op school en misschien ook 

thuis. Feest van herkenning en vertrouwen op de goede afloop in de verschillende 

sprookjes. 
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* Volgende week zijn de eerste oudergesprekken gepland. Fijn om u op deze manier 

toch te kunnen ontmoeten! 

* Het voelt buiten en soms ook in de klas al echt een beetje aan als herfst. Geeft u de 

kinderen een lekker warm vest mee?  

* Gisteren zat er een slak op de buitenkant van het raam die ons de hele dag gezelschap 

hield. De kinderen hebben hem Zoef de slak genoemd. Zo leerden we de s niet alleen 

van slang, maar ook een beetje van slak. Zou hij er vandaag weer zijn? 

* Fijn dat bijna iedereen zijn of haar gymschoenen al heeft meegenomen. Mocht dat nog 

niet gelukt zijn is dat geen probleem en kunnen we natuurlijk ook op onze eigen 

schoenen gymmen. Maar gymschoenen maakt het wel "echt" en de kinderen hopen 

stiekem dat het vandaag, net als vorige week, weer te koud/nat zal zijn om buiten te 

gymmen. 

 

Klas 2 Annemiek/Ilona:  

*        Ik wil een rondje oudergesprekken doen eind september/oktober. Spoedig krijgen  

          jullie een intekenlijst. 

*        De kinderen krijgen weer leesbladen 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.  

*        De datum van de eerste ouderavond van dit jaar is woensdag 23 september! U moet 

zich van tevoren opgeven. Dus graag mail of u wel of niet komt en met hoeveel 

personen. De ouderavond start om 20.00 uur en duurt tot +/- 21.00 uur. 

*        Veel kinderen hebben voor de eerste pauze te veel eten. Dit is een kort eetmoment dus 

iets fruit en of een klein broodje of een broodje en daarnaast wat drinken. Wilt u daar 

met uw kind/kinderen over hebben? 

*        We hebben de eerst tafels geleerd en wel de tafel van 10 en 5. Thuis oefenen mag best. 

           3x5=  spreken we uit als ‘3 keer 5’ maar ook ‘3 keer een groepje van 5’  

 

Klas 3 Hilde/Maaike: 

* Woensdag 9 september is er een ouderavond voor onze klas, aanvang 20.00u. 

*  Het weer is aan het veranderen, de mooie dagen zijn voorbij. Willen jullie ervoor 

zorgen dat de kinderen allemaal ook gekleed zijn op dit weer? Ook met lichte regen 

gaan we naar buiten en de ramen en deur staan nog steeds open om te blijven 

ventileren i.v.m. corona. Zonder jas of met spijkerjasjes is dan niet altijd voldoende 

met dit frisse weer. 

 

Klas 4 Jocelyn/Wendy: 

* Willen jullie de kinderen eraan helpen denken om een vest of trui aan te doen naar 

school? Door het ventileren van de klas i.v.m. Corona, is het een stukje frisser op 

school, nu het weer omslaat.  

* Maandag 14 september is om 20.00 uur de eerste ouderavond. Ik hoop met u allemaal 

kennis te mogen maken.  

*  U kunt zich via de mail opgeven. Hier heeft u deze week een mail over ontvangen. 
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Klas 5 Joost/Ilona: 

* De eerste ouderavond staat gepland op 30 september. Informatie over de inhoud van 

de avond volgt en de avond zal natuurlijk coronaproof worden gehouden.  

* Volgende week starten we met de inhaal-toets-ronde zoals aangekondigd in de 

getuigschriften. Direct daarna beginnen de oudergesprekken. Hierover ontvangen 

jullie nog een brief/mail.  

* Afgelopen week hebben jullie een brief van meneer Hans ontvangen over sociale 

media. Ik hoop dat jullie thuis ook stil hebben gestaan bij dit onderwerp. Op school 

gaan we er ook uitgebreid mee aan de slag.  

 

Nieuws van de directeur: 

Prikbord 

Bij de hoofdingang hangt een prikbord met nieuws over allerlei activiteiten. O.a. zijn er nu 

berichten over kinderyoga, ‘Loes Twente’, boeken van Christofoor, cursus bamboefluiten en 

over een boerderijwinkel.  Omdat ouders slechts beperkt de school in mogen, vragen we u 

om bij de ouderavond of bij het oudergesprek hier eens naar te kijken.  

 

Coronanieuws !!  

➢ Afgelopen week heeft u de Beslisboom en vragenlijst ontvangen. Deze zijn terug te 

vinden op de website www.devrijeschoolalmelo.nl.  

De Beslisboom en vragenlijst bieden uitkomst bij de vraag of een kind ziek gemeld moet 

worden of dat het naar school kan. Soms is dat best lastig voor u als ouder en voor ons als 

school  om te zien wat verstandig is. Het is ondanks de documentatie toch een beetje 

‘begrijpend lezen voor gevorderden’.   

Ik heb met de jeugdverpleegkundige van de GGD (en direct betrokken bij onze school), 

gesproken. Ook zij geeft aan dat het voor de GGD ook niet altijd eenvoudig is om de regels 

goed te interpreteren. Een paar belangrijke zaken uit het gesprek geef ik u graag door:  

o Als een kind verkouden is in een gezin mogen broertjes en zusjes gewoon naar school.  

o Als iemand in het gezin koorts en/of benauwdheidsklachten heeft blijft het hele gezin 

thuis.  

o Leerlingen (vanaf 7 jaar en ouder) blijven thuis bij neusverkoudheid, hoesten, moeilijk 

ademen/benauwdheid, plotseling verlies van reuk of smaak, of koorts boven 38°C.    

Kinderen van 4 tot en met 6 jaar met neusverkoudheid en zonder koorts mogen naar 

school.  

o Voor ieder kind moet de Beslisboom apart worden doorgenomen. 

 

Mocht u twijfel hebben over het wel of niet naar school laten gaan, neemt u dan gerust 

contact op met de GGD:  053-4876840 tussen 8.30-17.00 uur of kijk op hun website 

www.ggdtwente.nl  

 

➢ Gisteravond was de eerste ouderavond. Deze was voor de ouders van de kleuterklas 

Wendy/Kim. De grote zaal wordt de komende tijd regelmatig benut voor de ouderavond. 

Er zijn conform de regels 30 plekken in de zaal. In principe bezoekt 1 ouder uit ieder 

huishouden de avond.  

 

 

http://www.devrijeschoolalmelo.nl/
http://www.ggdtwente.nl/
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Verkeersbrigade 

Volgende week komt de verkeersagent en zal een aantal kinderen uit klas 6 informatie geven 

over het verkeersbrigadieren. Ook een enkele ouder is daar bij aanwezig. Het is fijn en veilig  

als daarna de verkeersbrigade volledig gaat draaien.  

 

Schoolkamp klas 6 

Vanmiddag komen de leerlingen van klas 6, hun juf en een aantal ouders weer terug van het 

schoolkamp.   

Het zal mij benieuwen wat zij voor verhalen hebben…….Dank aan alle ouders die hier aan 

hebben meegewerkt. Ontzettend fijn dat iedereen zo bij de klas betrokken is!  

 

Hartelijke groet, Hans Verkley 

 

 

ALGEMENE MEDEDELINGEN: 

 

Mededelingen van de vertrouwenspersonen: 

Beste mensen, 

Het inloopspreekuur in school vindt nog niet plaats, 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 (kleuters en klas 4) en Annemiek (klas 2). 

 

Sportspektakel 

Elke maandagmiddag kunnen kinderen uit groep 1 t/m 8 van 14.30 – 16.00 uur gratis komen 

sporten en spelen in Sporthal Schelfhorst. Dit kan ook in de IISPA en sporthal de 

Windmolenbroek. Aanmelden kan bij aankomst. 

 

Verkeersbrigadiers gezocht! 

We zoeken voor de dinsdagochtend (8.15-8.30 uur) en woensdagmiddag (13.00-13.15 uur) 

nog iemand die wil brigadieren. De cursus (eenmalig ongeveer 1,5 uur) staat gepland voor 

vrijdagochtend 11 september 9.00 uur. Wie helpt ons uit de brand? 

 

Inleveren van de privacy-formulieren: 

Op enkele ouders na zijn alle privacy-formulieren ingeleverd, hartelijk dank hiervoor. De 

paar ouders die dit nog niet hebben gedaan hebben afgelopen week hierover een 

herinneringsmail ontvangen.  

Wilt u s.v.p. vandaag of maandag dit formulier inleveren? 

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 

 

 

mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
mailto:administratie@devrijeschoolalmelo.nl


6 

 

Even voorstellen: School Maatschappelijk Werk: 

 

Wat kan ik voor u betekenen? 

School is een plek waar kinderen voor een groot deel van hun tijd doorbrengen. Soms doen 

zich problemen voor waar een kind thuis of op school last van heeft. Als 

schoolmaatschappelijk werker adviseer, ondersteun en bied ik hulp aan kinderen en hun 

ouders. Met elkaar zullen we zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen en/of problemen 

die te maken hebben met school, opvoeding of de thuissituatie. Daarnaast heb ik nauw 

contact met de intern begeleider van De Vrije School Almelo en zal ik deelnemen aan het 

schoolondersteuningsteam. 

 

Aan welke vragen en/of problemen kunt u denken? 

• Zit uw kind niet lekker in zijn/haar vel? 

• Vragen rondom de opvoeding of het gedrag van uw kind. 

• Is er misschien extra ondersteuning nodig voor uw kind? 

• Heeft uw kind last van de scheiding? 

• Heeft uw kind moeite om voor zichzelf op te komen? 

• Is er sprake van pesten of gepest worden? 

• Vragen rondom rouwverwerking. 

• Wilt u meer weten over voorzieningen voor uw kind of gezin in de buurt? 

 

Bereikbaarheid 

U kunt zelf contact met mij opnemen wanneer u vragen en/of problemen ondervindt waar u 

hulp bij nodig heeft of om een afspraak te plannen, maar meestal verloopt het eerste contact 

via de intern begeleider. De gesprekken zijn vertrouwelijk, overleg met derden gebeurt alleen 

als u daar toestemming voor geeft. Dit geldt ook voor de gesprekken met uw kind, deze 

vinden doorgaans op school plaats. Er zijn geen kosten verbonden aan 

schoolmaatschappelijk werk.  

De eerstkomende keer dat ik spreekuur heb op De Vrije School Almelo is vrijdag 2 oktober 

a.s. van 14.00-15.00u. 

De volgende data voor spreekuren dit schooljaar zullen zijn: maandag 7 december 2020, 

maandag 1 februari 2021, maandag 12 april 2021 en dinsdag 8 juni 2021 telkens van 14.00-

15.00u. 

 

Contactgegevens: 

 

        k.brink@avedan.nl  06-41 34 70 18 

 

 

 

 

 

 

mailto:k.brink@avedan.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. 

 
Ook bij regenachtig weer tóch naar buiten om te spelen: 

 

 
De laarsjes staan al klaar (ook die van juffie…) 

 

 

 
Heerlijk spelen! 


