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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. 04 

11-09-2020 
 

 

 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.  

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

ouders die nog geen kind bij ons op school hebben. 

 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. 14 sept. : klas 4 Jocelyn/Wendy 

 di. 22 sept.  : kleuterklas Grietje 

 woe. 23 sept. : klas 2 Annemiek/Ilona 

 woe. 30 sept. : klas 5 Joost/Ilona 

 di. 6 okt.  : kleuterklas Margot 

 woe. 21 okt. : klas 6 Marieke 

 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

Kleuterklas Margot: 

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

* Wilt u € 7,50 voor het lief en leedpotje meegeven met uw kind? Graag in een gesloten 

envelop voorzien van naam. 

* Een paar praktische zaken: 

-geef een vest /trui mee naar school, het is frisser in de klas vanwege de ventilatie.  

Vest/trui mag ook op school blijven. (graag zelfs!) 

-geef sloffen mee (gewone, geen dieren sloffen) bij het dragen van laarzen. Sloffen 

mogen ook op school blijven. Op sokken lopen is best koud. 

-geen schoenen met lampjes! 

 

Klas 2 Annemiek/Ilona:  

*        Vandaag krijgt u via de mail de lijst voor oudergesprekken.  
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          U kunt de lijst bekijken. Ik hang deze vanaf a.s.maandag, voor en na schooltijd                              

          op bij de ingang/bij de poort, zodat jullie kunnen intekenen.  

          Mocht dat niet lukken, neem dan even contact op met mij. 

          Mocht er geen goede plek bij zitten, neem dan aub even contact met mij op. Het is  

          misschien niet de handigste manier, maar dat ik zelf indeel, leek mij ook niet heel  

          praktisch. 

*        De kinderen moeten elke donderdag eenvoudige gymschoenen meenemen naar  

          school. Deze schoentjes blijven niet op school, maar moeten elke week meegenomen  

          worden. Denkt u ook aan wat handige kleding om in te bewegen. 

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

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

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

nog maar twee ouders opgegeven. Wilt u mij ook mailen als u niet komt? 

*        Het ging deze week veel beter met verdeling van het eten. Wilt u er op blijven letten: 

 voor eerste pauze en op woensdag niet te veel eten meenemen. De eerste pauze is een

 kort eetmoment, dus iets fruit en/ of een klein broodje of alleen een broodje en 

 daarnaast wat drinken.  

*        We hebben de eerste 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’ Deze 

week kwam de tafel van 2 er ook bij. 

 

Klas 4 Jocelyn/Wendy: 

* Maandag 14 september is om 20.00 uur de eerste ouderavond. Nog niet alle ouders 

hebben zich aan- of afgemeld. 

*  U kunt zich via de mail opgeven. Hier heeft u vorige week een mail over ontvangen. 

*  Volgende week starten we met de taalperiode. Hierin zullen we aandacht besteden aan 

de verschillende tijden en een aantal nieuwe spellingsregels introduceren. Daarnaast 

zal er aandacht zijn voor de Kinderboekenweek die ook in deze periode valt 

 

Klas 5 Joost/Ilona: 

* De ouderavond staat gepland op 30 september. Zet deze datum in jullie agenda. 

Informatie over de inhoud van de avond volgt en de avond zal natuurlijk 

coronaproof worden gehouden.  

* We hebben een start gemaakt met de inhaal-toets-ronde zoals aangekondigd in de 

getuigschriften. Als we klaar zijn met de toetsen (we hopen 18 september) zullen de 

oudergesprekken plaatsvinden. Hierover ontvangen jullie nog een brief/mail.  

* Dinsdag 15-09, woensdag 16-09 en donderdag 17-09 is meneer Joost niet aanwezig op 

school. Op deze dagen zullen juf Wieteke en juf Marloes invallen.  

 

Klas 6 Marieke: 

* We zijn inmiddels alweer een week in de klas aan het werk na een fantastische 

kampweek. Wat hebben we genoten, van bijna alles! Ik wil alle ouders die zich hebben 

ingezet voor de kampweek enorm bedanken, ook de mensen die 'achter de schermen' 

van alles geregeld hebben. Met name Jan Willem en Wilma even speciaal bedankt 

voor het mooie herinneringsboekje dat jullie gemaakt hebben 
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Nieuws van de directeur: 

Verlofaanvragen door middel van speciaal papier 

Velen weten het te vinden, maar graag geven we nog een keer aan dat op de website van 

school (www.devrijeschoolalmelo.nl) het formulier staat om verlof aan te vragen. U treft dit 

aan bij ‘downloads’. U dient voor ieder verlof een formulier in te vullen, hoe kort dat verlof 

ook is.  Dit vanwege onze absentieadministratie.  
 

Studieafwezigheid  

Komende week zijn juf Ilona en meneer Joost naar de applicatiecursus van stichting Athena. 

Dit is een tweejarige cursus om mensen verder te bekwamen in het vrijeschoolonderwijs.  

Juf Wendy is woensdag afwezig vanwege het volgen van een cursus voor 

vertrouwenspersonen. Juf Jocelyn werkt deze dag extra met haar eigen klas.  
 

Directie overleg 

Maandag en dinsdag ben ik afwezig vanwege directie overleg. Alle directeuren en leden van 

het bestuurskantoor van stichting Athena komen  twee dagen bijeen om te overleggen met 

elkaar. Dit keer zijn we in Beekbergen.  
 

Parkeren voor school – dat kan toch echt niet!! 

Nogmaals het dringende verzoek om niet voor de school te parkeren. Er is plaats voor enkele 

busjes om kinderen op te halen voor zorgboerderij of naschoolse opvang. Helaas moet ik nog 

bijna dagelijks mensen verzoeken om de auto elders te parkeren. Wilt u dit ook aan mensen 

aangeven als zij incidenteel een kind komen ophalen?  
 

Ouderbijdrage 

Spoedig ontvangt u van de stichting het verzoek om uw ouderbijdrage over te maken voor 

het nieuwe schooljaar.  Hiervoor ontvangt u een uitgebreide brief en een link voor de 

betaling. Hieronder bij ‘Algemene Mededelingen staat ook uitgebreide informatie over de 

ouderbijdrage. Mocht u naar aanleiding van de info vragen hebben dan kunt u contact op 

nemen met stichting Athena ouderbijdrage@vsathena.nl of 0570-612459 bellen.  
 

Coronanieuws 

Terwijl de regels hetzelfde zijn, zien we kans om een paar zaken op school te versoepelen. 

We hebben extra voorzichtigheid in acht genomen in de eerste schoolweken na de 

zomervakantie. We blijven uiteraard alert  en draaien zaken terug als dat nodig is. Maar het 

volgende met in achtneming van de RIVM regels, is gelukkig weer mogelijk: 

-hulpouders mogen weer assisteren in de klas; 

-de weekopeningen op maandagmorgen voor de onderbouw starten weer;  

-de koorzang op woensdag voor klas 4, 5 en 6 is weer begonnen.  

Het aantal afwezige kinderen per klas valt gelukkig mee. De uitgereikte ‘beslisboom’ is een 

handig hulpmiddel. Neemt u bij twijfel contact op met de GGD: 053-4876840 tussen 8.30-

17.00uur of kijk op hun website www.ggdtwente.nl  
 

Geweldig en dank!! 

Vandaag krijgen maar liefst 13 leerlingen uit klas 6 les voor de verkeersbrigade. Heel fijn dat 

jullie je daarvoor hebben aangemeld!! 

En wat is de tuin rondom school opgeknapt. Super!  A.s. woensdag is er nog zo’n dag. Komt 

u ook een handje helpen ? De koffie staat klaar. U kunt u aanmelden bij juf Grietje.  
 

 

U allen een zonnig weekend gewenst, Hans Verkley  

http://www.devrijeschoolalmelo.nl/
mailto:ouderbijdrage@vsathena.nl
http://www.ggdtwente.nl/
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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). 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 2020-2021: 

Beste ouders/verzorgers,  

De vrijwillige ouderbijdrage is voor onze school een belangrijk inkomstenbron. De overheid 

bekostigd alleen de “reguliere” kosten binnen het onderwijs. 

Omdat wij het onderwijs op andere wijze, met andere vakken en gebruik van meer en andere 

materialen geven zijn de kosten hoger dan op een reguliere school. Het vrijeschoolonderwijs 

kijkt anders aan tegen onderwijs geven,  dat is waarschijnlijk ook de reden waarom u de 

keuze voor ons onderwijs en deze school heeft gemaakt.  

Om dit vrijeschoolonderwijs te kunnen blijven geven is de vrijwillige ouderbijdrage van 

groot belang. 

Jaarlijks ontvangt u via het systeem WIS het zogenaamde “Drieluik” waarin u een 

uitgebreidere uitleg krijgt waarom de vrijwillige ouderbijdrage van belang is voor onze 

school. U kunt eind van deze week of begin volgende week weer een bericht ontvangen dat 

de brief en link voor schooljaar 2020-2021 weer in het systeem staan. U gebruikt de link om 

in WIS te komen. 

In die informatie staat ook dat u ook voor meerdere kinderen in 1x kunt betalen. U gebruikt 

dan de link voor één van de kinderen voor de totale betaling, de link van het andere kind (of 

kinderen) opent u wel maar u zet dan een vinkje bij “kan niet/wil niet betalen”. U ontvangt 

dan geen zogenaamde herinneringsmails meer. 

U geeft in dit systeem aan welk bedrag u denkt bij te kunnen dragen op jaarbasis en 

vervolgens kunt u invullen of u in 10 of 3 termijnen of alles in 1 keer wilt voldoen. 

Het versturen van de berichtgeving en de administratieve afhandeling van de vrijwillige 

ouderbijdrage ligt centraal bij het secretariaat van Athena. Zij verzorgen de gehele 

ouderbijdrage voor alle scholen die aangesloten zijn bij Athena. De bijdrage van ouders is 

altijd bestemd voor de eigen school van het kind, dat wil ik hier nog graag benadrukken. 

Zoals aangegeven gaat het om een vrijwillige bijdrage. Voor ons als school is het belangrijk 

te weten met welk bedrag wij rekening kunnen houden voor dit schooljaar.  

Mocht u vragen hebben omtrent de ouderbijdrage dan kunt u contact opnemen met het 

stafkantoor. Zij zijn te bereiken via ouderbijdrage@vsathena.nl of 0570 – 612 459.  

Wij danken u bij deze hartelijke voor de financiële bijdrage die u dit jaar kunt en wilt 

leveren. 

 

Korfbaltoernooi 

Op woensdag 16 september wordt het schoolkorfbaltoernooi gehouden. Wij doen dit jaar met 

De Vrije School ook weer mee. Dit keer met maar liefst 3 teams uit klas 5 en 6. Wegens de 

corona mag er één supporter per leerling meekomen om aan te moedigen. De wedstrijden 

mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
mailto:ouderbijdrage@vsathena.nl
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beginnen om 17.30 uur en zijn bij AKC in Almelo (achter de vmbo-locatie van Het 

Erasmus). Jongens en meisjes heel veel plezier en succes! 

 

Sportspektakel 

Zoals u misschien op de poster bij de ingang van de school hebt gezien, is er elke 

maandagmiddag een sportspektakel. Daar 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. 

 

Informatie Michaëlsfeest dinsdag 29 september:  

(Voor vragen hierover kunt u terecht bij de klassenleerkracht van uw kind)  
 

Klas 1 t/m 4:  

* Ieder kind moet uiterlijk maandag 28 sept. een “natuurlijke” stok meenemen om broodjes 

te bakken (plm. 80-100 cm, afgeslepen punt, voorzien van naam, geen bamboe of 

“Gamma”).   

* De ouders van klas 3 en 4 zijn om plm. 10.00 u welkom om te kijken naar het verslaan van 

de draak op het grote plein. Precieze informatie over hoe en wat krijgt u nog.   

* In de ochtend spelen de kinderen verschillende “moed-spelletjes” en bakken we broodjes 

aan een stok. Voor de spelletjes kunnen we misschien hulp gebruiken (ong. 08.30 tot 12.30 

u), niet te veel ouders dit jaar. U hoort hierover van de klassenleerkrachten nog precieze 

details.  

Klas 1 t/4 en misschien klas 1 t/m 6: 

* Wilt u de kinderen bladeren, eikels, kastanjes, rozenbottels, mooie takken e.d.  

meegeven, om de gangen en klassen mee te versieren?  

 

 

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. 
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BIJLAGEN: 
 

Gratis koorworkshops voor kinderen!  

Jong Vocaal Twente is weer begonnen! Dit is een koor voor kinderen vanaf 6 jaar die graag 

zingen én van alles willen leren over muziek.  

Iedere woensdagmiddag zijn er vanaf 13.10 uur koorworkshops in drie verschillende 

leeftijdsgroepen. Dan leren de kinderen heel veel nieuwe liedjes én spelenderwijs noten 

lezen.  

De koorworkshops worden gegeven door Mariette Effing in de grote zaal van De Vrije 

School Almelo. Er zijn al kinderen die iedere woensdag meedoen met Jong Vocaal Twente, 

maar we maken ieder jaar een nieuwe start. Daarom mogen op woensdagmiddag 16, 23 en 

30 september kinderen van De Vrije School Almelo gratis meedoen met de koorworkshops. 

Daarna beslissen de kinderen pas of ze door willen gaan. Ook kinderen van andere scholen 

mogen uiteraard meedoen maar alleen op als ze zich van te voren bij mij opgeven.  

De koorworkshops van Jong Vocaal Twente zijn in drie verschillende leeftijdsgroepen: Jong 

(klas 1 & 2): 13.10- 13.40 uur Midden (klas 3 & 4): 13.40- 14.25 uur Ouder (klas 5 & 6): 

14.25- 15.10 uur  

In verband met corona wil ik graag vooraf weten wie er allemaal komt of je vult de 

contactgegevens in op het formulier dat bij de ingang ligt. Uiteraard volgen wij de regels van 

het RIVM en de school waar we te gast zijn. Tot woensdag!  

Mariette Effing Vragen? Bel of mail me even.  

T: 06 1594 1409 M: jongvocaaltwente@koorenzo.nl W: www.jongvocaaltwente.nl 

 

Landelijke VOK-Themadag: 
 

 


