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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. 06 

25-09-2020 
 

 

 AGENDA: 
  

  

 di. 29 sept.  : Michaëlsfeest 

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

zie bij ‘algemene mededelingen’ 

 ma 5 okt.  : inloopspreekuur interne vertrouwenspersonen van 14.20-14.35u; voor meer 

info zie bij ‘algemene mededelingen’ 

 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.) 

 woe. 30 sept. : klas 5 Joost/Ilona 

 di. 6 okt.  : kleuterklas Margot 

 woe. 21 okt. : klas 6 Marieke 

 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

Kleuterklas Margot/Ellen: 

* A.s. maandag mogen de kinderen een appeltje meenemen voor de appelmoes. 

* Dinsdag 29 september vieren we het Michaelsfeest in de klas. De kinderen hoeven 

geen fruit mee te nemen, wel brood en 2x drinken. 

 
Klas 1 Nicole:  

*  Deze week liepen de kinderen zelfstandig de school binnen in de ochtend. Wat deden 

ze dit al goed! 

*  We leerden de letters e, ee, oe en de cijfers en getalskwaliteiten t/m 10 

*  We maakten al sommen met plus en min, met een getallen lijn, met een verhaal en 

tekening en met een splitsboom (dan spreek je de som uit als bijvoorbeeld: 5 is 2 en 3) 

*  Ik lees voor/vertel van het verhaal van de twee gebroeders uit de Grimm (het langste 

en één van mijn favoriete verhalen) 

*  2 Ouders hebben zich opgegeven om a.s. dinsdag te helpen met de spelletjes. 1 ouder 

bakt lekkere Michaël cakjes. Wie helpt me met het voorbereiden van het deeg voor de 
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stokken? 1 Moeder maakt vanaf deze week de handwerktassen in orde en 1 ouder 

heeft zich opgegeven voor het helpen bij het Sint Maarten feest. Er zijn dus op de 

activiteiten lijst nog voldoende plekken om ergens mee te kunnen helpen. 

*  De herfsttafel en de klas raken al aardig vol met alle mooie dingen die de kinderen 

meenemen. Fijn! 

* Michaëlsfeest: wilt u bij ‘algemene mededelingen’ naar de gegevens en vragen kijken? 

 

Klas 2 Annemiek/Ilona:  

*  Mocht u nog niet hebben ingetekend op de lijst met oudergesprekken, neem dan via de 

mail even contact op. 

*  Michaëlsfeest: mensen die willen bakken zijn gevonden. 

We zoeken nog: 

Wie wil er helpen bij de spelletjes van 8.30 tot 12.30. U staat niet alleen bij de eigen 

klas.  

Wilt u er aan denken dat de kinderen: 

a. Uiterlijk a.s. maandag een stok meenemen (zie hieronder). 

b. De kinderen a.s. maandag wat groente meenemen om soep van te maken bijv. 

ui,wortel, prei etc. Een scherp mesje mee naar school om mee te snijen is ook handig. 

Graag met naam en goed ingepakt. 

c. Dinsdag een klein versierd mandje o.i.d. met wat fruit en/of nootjes meenemen om 

uit te eten en te delen tijdens het Michaëlsfeest a.s dinsdag. 

d. Mooie takken, bloemen en herfstmateriaal zijn erg welkom, mag ook a.s. maandag 

mee. 

*  Michaëlsfeest: wilt u bij ‘algemene mededelingen’ naar de gegevens en vragen kijken? 

 

Klas 3 Hilde/Maaike: 

*  De draak wordt verslagen om 10.00 uur. Dit zal gebeuren door de kinderen van klas 3 

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

verslaan van de draak op het grote plein. Er zal dan een van soort markering worden 

aangegeven op 1,5 meter afstand om naar het verslaan van de draak te kijken. Wees op 

tijd, want het is een kort moment. Mocht u iets eerder zijn, wilt u dan op 1,5 meter 

afstand van elkaar buiten het plein wachten? 

* Michaëlsfeest: wilt u bij ‘algemene mededelingen’ naar de gegevens en vragen kijken? 

 

Klas 4 Jocelyn/Wendy: 

*  De draak wordt verslagen om 10.00 uur. Dit zal gebeuren door de kinderen van klas 3 

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

verslaan van de draak op het grote plein. Er zal dan een van soort markering worden 

aangegeven op 1,5 meter afstand om naar het verslaan van de draak te kijken. Wees op 

tijd, want het is een kort moment. Mocht u iets eerder zijn, wilt u dan op 1,5 meter 

afstand van elkaar buiten het plein wachten? 

* Michaëlsfeest: wilt u bij ‘algemene mededelingen’ naar de gegevens en vragen kijken? 

 

Klas 5 Joost/Ilona: 

* De 1e ouderavond dit jaar staat gepland op woensdag 30 september aanstaande. 

Tijdens deze avond (in de zaal, met 1,5 m tussenruimte) zullen we stilstaan bij de start 
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van het schooljaar, de 5e klasser, telefoongebruik (WhatsAp) en zullen we vooral wat 

praktische zaken regelen. We gaan uit van een bijeenkomst van een uur. Helaas is er 

dus niet veel tijd voor inhoudelijke onderwerpen, maar hopelijk halen we dat spoedig 

nog in. Opgeven graag via de mail bij Joost: j.tenbrinke@devrijeschoolalmelo.nl  

* Bijna alle ouder hebben zich in geschreven voor de oudergesprekken, dat is fijn.  

 
Klas 6 Marieke: 

* Afgelopen week is de lijst rondgestuurd om in te schrijven voor de 

kind/oudergesprekken. Het loopt al mooi vol. Vandaag stuur ik ‘m nog een keer rond 

voor iedereen die zich nog niet heeft ingeschreven. De kinderen hebben het moment 

ook in de agenda gezet (voor zover dat al bekend was). 

* We hebben bijna genoeg auto's voor dinsdag, wie geeft zich nog op? 

* Vanaf gisteren hebben we een stagiaire in onze klas op donderdag en vrijdag. Ze volgt 

de opleiding tot onderwijsassistente. 

* Op donderdag 12 november wil ik een avond organiseren van ongeveer een uur waarin 

ik vertel over 'de zesde klas'. Ik zal dan ingaan op de leeftijdsfase, de leerstof, 

ontwikkelingsfasen enz., kortom alles wat de kinderen dit jaar kunnen/zullen 

doormaken en beleven. Iedereen die hierbij wil zijn kan zich even aanmelden bij mij, 

via mail of app. Ouders uit andere klassen zijn ook van harte welkom. We beginnen 

om 20.00 uur in de zaal, op gepaste afstand.  

 

Klas 5 en 6 

* Dinsdag gaan klas 5 en 6 oogsten bij  'Zuuver' in Haaksbergen. 

Er hebben zich voldoende ouders aangemeld om te rijden. 

De kinderen horen maandag in de klas in welke rij-groep ze zitten, zodat we dinsdag 

na de bijeenkomst in de zaal, rond 09.00 uur op weg kunnen. De kinderen nemen 

dinsdag hun tas met eten en drinken mee, zodat we dat daar kunnen nuttigen. 

Aan de ouders die meerijden het verzoek om ook wat te eten en te drinken mee te 

nemen. 

Als kinderen liever met tuinhandschoenen tuinieren, dan graag zelf meenemen (naam 

erin is handig).  

 

Nieuws van de directeur: 
 

Aantal kinderen op school 

Eénmaal per jaar dienen wij het aantal ingeschreven leerlingen door te geven aan het 

ministerie. Het aantal bepaalt voor een belangrijk deel de bekostiging van de school 

(personeel, gebouw, materialen, onderwijsmiddelen, enz.).  

De teldatum van 1 oktober komt er weer aan en we hebben dan 214 leerlingen ingeschreven 

staan. Dat is twee kinderen meer dan vorig jaar. Na enkele jaren van lichte groei stabiliseert 

het aantal.  

 

Bieb in school 

Naast de prentenboeken voor de kleuterklassen hebben we 

voor klas 1 t/m 6  vele prachtige boeken in huis. Dit mede 

dankzij de goede samenwerking met de openbare 
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bibliotheek van Almelo. Ze staan in de boekenkasten in de gang.  

Het uitleensysteem is weer gestart; vindt u het ook leuk om hierbij te helpen, lees dan even 

het oproepje schoolbibliotheek-hulp gezocht bij ‘algemene mededelingen’ 
 

Coronaprotocol opnieuw aangepast 

Op basis van de nieuwe richtlijnen is het protocol geactualiseerd. Het betreft vooral het 

testbeleid, geen 1,5m afstand tussen leerlingen en volwassenen en de wijze van ventileren. U 

treft de laatste versie van 22 september aan op www.devrijeschoolalmelo.nl  
 

Oudertevredenheidsonderzoek 

Eén keer in de drie jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gedaan onder alle 

ouders/verzorgers van de 15 vrijescholen van onze stichting Athena. Dit onderzoek start 

vandaag door u een brief met code te sturen. We hopen dat velen aan het onderzoek 

meewerken, opdat we een goed beeld  krijgen hoe u de school ervaart. Wat gaat goed en wat 

kan beter?  

Het invullen is digitaal en duurt ongeveer 10 minuten. Het is uiteraard volledig anoniem.   

Bij voorbaat danken wij u hartelijk voor uw medewerking! 

 

 

 

Fijn dat we dinsdag a.s. samen het jaarfeest van 

St.Michael van dit schooljaar kunnen vieren. Ik kijk 

er naar uit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mooi weekend alvast gewenst! Hartelijke groet, Hans Verkley  

 

 

 

ALGEMENE MEDEDELINGEN: 

 

Mededelingen van de vertrouwenspersonen: 

Het inloopspreekuur in school kan weer plaatsvinden. Het eerste zal zijn maandag 5 oktober. 

Annemiek zal er dan zijn. We zitten dan in de ruimte tegenover de kleuterklas van juf 

Margot. U kunt ook altijd mailen, zodat wij een afspraak voor een gesprek kunnen maken.  

Mailadres: internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl   

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

 

http://www.devrijeschoolalmelo.nl/
mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
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Schoolbibliotheek hulp gezocht: 

Er hebben zich inmiddels al 2 ouders opgegeven die op bepaalde dagen zouden kunnen en 

willen helpen. Het is nog puzzelen welke dag het meest geschikt is dus opgeven hiervoor kan 

nog steeds. 

Sinds een aantal jaren kunnen de kinderen op school boeken lenen uit de collectie van de 

bibliotheek Almelo. Hiervoor is op school een echte bibliotheek ingericht. 2 Ouders hebben 

zich hier de afgelopen jaren voor ingezet en de kinderen geholpen met het uitzoeken en 

scannen van de boeken. Heel veel dank hiervoor! Een van hen heeft echter aangegeven dit 

binnenkort te willen overdragen. 

Wie o wie vind het leuk om 1 keer per week een aantal uren te helpen met het verzorgen van 

de bibliotheek in de school? 

Waarschijnlijk zal de bieb open zijn op de dinsdag tussen 8:45 en 12:00 uur. Natuurlijk is het 

ook mogelijk een roulatiesysteem op te zetten met meerdere ouders. U kunt zich hiervoor 

opgeven door een berichtje te sturen naar administratie@devrijeschoolalmelo.nl . Geeft u 

aan op welke dag(en) u evt. zou kunnen helpen aangezien de dinsdag nog niet helemaal 

zeker is? Het bericht komt dan vervolgens bij mij terecht ik neem dan z.s.m. contact met u 

op. Groet, Nicole Tijhof 

 

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.  
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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 

 

 

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 draak wordt verslagen om 10.00 uur. Dit zal gebeuren door de kinderen van klas 3 en 

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

de draak op het grote plein. Er zal dan een van soort markering worden aangegeven op 1,5 

meter afstand om naar het verslaan van de draak te kijken. Wees op tijd, want het is een kort 

moment. Mocht u iets eerder zijn, wilt u dan op 1,5 meter afstand van elkaar buiten het plein 

wachten? 

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

aan een stok. Voor de spelletjes kunnen we hulp gebruiken (08.30 tot 12.30u.). Graag 2 

ouders per klas. U hoort via de klassenleerkrachten nog precieze details. 

* Per klas moet er wat gebakken worden. Wie biedt zich aan? Baksels 29 september in eigen 

klas inleveren. 

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? Waar mogelijk ook al a.s maandag 

mee zodat we de school mooi kunnen maken. 

 

 

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. 
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BIJLAGEN: 

 

 


