’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. 07
02-10-2020
AGENDA:
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.
woe. 4 nov. : inloopochtend kleuterklassen van 8.30-10.00u; deze ochtend is bedoeld voor
ouders die nog geen kinderen bij ons op school hebben
woe. 11 nov. : St. Maartensoptocht; aanvang 18.00u.

Ouderavonden:
(alle ouderavonden beginnen om 20.00u.)

di. 6 okt.
woe. 21 okt.

: kleuterklas Margot
: klas 6 Marieke

KLASSENINFORMATIE:
Kleuterklas Margot/Ellen:
*
Maandag 5 oktober vieren we het piratenfeest op school. Uw kind mag verkleed
komen als piraat, prins of prinses.........Graag wel fruit, brood en 2x drinken meegeven.
*
Dinsdagavond 6 oktober is er om 20.00u. de ouderavond in de zaal. Houdt u de mail in
de gaten ivm evt. verscherpte coronaregels?!
Per kind mag er 1 ouder komen, met uitzondering ouders die gescheiden zijn.
U dient zich voor deze avond op te geven of af te melden. Ik krijg dus van iedereen
bericht!
Wilt u iets warms aantrekken omdat we veel ventileren?
*
Vanaf woensdag 7 oktober hebben de kinderen op de woensdag maar 1 bakje mee met
daarin brood en evt. fruit/groente. Ook 1 beker deze dag.
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Klas 1 Nicole:
*
Vandaag krijgen de kinderen een nieuw leesblad mee met woordjes en verhaaltje.
Bewaren jullie deze ook in de rode snelhechter om thuis mee te kunnen oefenen? In de
klas oefenen we de oude leesbladen ook, al hebben de kinderen vandaag ook een
nieuwe gekregen.
*
Komende week staat in het teken van de Kinderboekenweek en besteden we extra
aandacht aan het lezen en met name leesplezier. We werken rond het piratenthema
n.a.v. het boek Woeste Willem. Een mooie aanleiding om de letter W te leren? Hebben
de kinderen misschien nog meer boeken over piraten? Deze mogen ze meenemen om
in de klas te lezen/ voor te laten lezen. Lezen jullie thuis ook extra voor? Met name
een gesprekje na afloop kan fijn en gezellig zijn of juist de voorpret; waar zal het over
gaan of hoe zal het verder gaan? We bezoeken als eerste klas ook voor het eerst de
bibliotheek bij ons in de gang op school.
*
Wat een mooi en gezellig Michaëlsfeest mochten we afgelopen dinsdag vieren!
Spannend drakenspel van klas 3 en 4, heerlijke broodjes gebakken, met veel
enthousiasme moedspelletjes gespeeld, een super grote drakentekening gemaakt, met
de vlieger gespeeld en een spinnenwebje geknutseld.
*
We leerden de getalskwaliteiten tot 12 deze week, schreven de getallen tot 20 (ook al
in het nieuwe hokjes rekenschift) en schrijven al steeds meer echte sommetjes. De
kinderen mochten allemaal een keer laten zien dat ze lopend tot 10 tellen kunnen tellen
en terug. Dat komt dan toch ineens wel heel precies. Maar we tellen natuurlijk ook
verder dan dat. We leerden de letter v van de vogel uit het verhaal van de twee
gebroeders. Vandaag lees ik het laatste stukje van dit mooie verhaal uit de Grimm. Ik
denk dat we vandaag ook de letter ie gaan leren (eerst de muur dan de auto....) .....even
kijken hoe de dag verloopt.
Klas 2 Annemiek/Ilona:
*
Mocht u nog niet hebben ingetekend op de lijst met oudergesprekken, neem dan via de
mail even contact op.
*
Wilt u meekijken dat de kinderen geen speeltjes en kleine dingetjes meenemen naar
school. Er komen de laatste tijd steeds vaker allerlei kleine speeltjes de klas binnen die
af kunnen leiden.
*
De nieuwe datum voor de ouderavond volgt nog.
*
De moeder van Sofie, wil volgende week wel poetsen. Wie komt haar helpen? Er kan
dan een gezamenlijke datum worden afgeproken. Op verschillende dagen poetsen kan
natuurlijk ook. Ik hoor het graag via mail.
*
Mooie takken, bloemen en herfstmateriaal zijn erg welkom.
Klas 1 t/m 4:
Alle ouders die geholpen hebben met bakken, spelletjes begeleiden, deeg maken, vuur stoken
en alle andere klussen, hartelijk dank!!
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Het appelvrouwtje kwam lekkere appels uitdelen tijdens het Michaelsfeest

Klas 5 Joost/Ilona:
*
Aanstaande maandag 5 oktober hebben de kinderen een topografietoets over de
provincie Gelderland. Let op! Laat de kinderen geen nummers leren maar de plekken
waar de plaatsen, rivieren of gebieden liggen. De nummers zijn namelijk anders op de
toets.
*
De 1e ouderavond heeft woensdagavond plaatsgevonden. Het was een goede en fijne
avond. Het verslag van de avond volgt zsm.
*
De afgelopen weken zijn we in de klas weer begonnen met de weektaak en herhalen
we wat we hebben gehad aan lesstof in de klas. Als kinderen de weektaak niet af
hebben op vrijdag, dan krijgen ze het niet gemaakte werk mee naar huis als huiswerk.
Dit werk moet maandag (gemaakt) weer op school zijn.
*
Vanaf het begin van dit schooljaar hebben de kinderen een agenda gekregen. Om hier
effectief mee te werken is het de bedoeling dat de kinderen de agenda dagelijks
meenemen naar school en ook weer meenemen naar huis. In de klas zullen wij hier
dagelijks aandacht aan besteden. Wij verzoeken alle ouders om regelmatig navraag te
doen bij de kinderen over de agenda/huiswerk. Zo maken we samen de kinderen
bewust van de agenda en leren ze met de agenda te werken.
*
In verband met alle corona perikelen verzoeken we iedereen de Whatsapp en de mail
goed in de gaten te houden.
Klas 6 Marieke:
*
Bijna iedereen heeft zich inmiddels ingeschreven voor de kind/ouder/juf-gesprekken.
Het is de bedoeling dat alle kinderen een dergelijk gesprek voeren, dus graag nog een
mailtje naar juf als dat nog niet geregeld is.
*
Met de klassenouders is overleg geweest over allerlei activiteiten die nog op de
planning staan dit jaar, maar alles staat of valt natuurlijk met de corona-regels. Houden
jullie de groepsapp wat dat betreft goed in de gaten?
*
De wol moet volgende week uitgespoeld én droog, in een plastic tas voorzien van
naam, weer terug naar school. Ook als de 'sloffenvorm' er niet meer in zit moet het
materiaal terug want dan gaan we er iets anders van maken. Uitspoelen kan in de
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*
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wasmachine (kort programma van ong 10-15 min) of met de hand. Spoelen tot het niet
meer zepig is.
Op dit moment lopen er meerdere opdrachten die via de agenda worden gegeven,
willen jullie de kinderen helpen met plannen? Je kunt me altijd appen of mailen als je
hier vragen over hebt. Een belafspraak maken kan natuurlijk ook altijd.
Voor de beide ouderavonden (21 okt. over het VO, en 4 nov. over de achtergronden
van ons onderwijs aan zesdeklassers) moet je je even aanmelden bij juf. Dat kan via de
app, of via de mail.
Er zijn veel verlofaanvragen voor onder schooltijd voor dokterbezoekjes, tandartsen
ortho's enz. Zouden jullie willen proberen om dat zoveel mogelijk na schooltijd te
plannen?

Nieuws van de directeur:
Oudertevredenheidsonderzoek 2020
Op dit moment hebben al vele ouders de enquête ingevuld. Bedankt daarvoor.
Het onderzoeksbureau rapporteerde mij hier over. U kunt de vragenlijst nog een hele week
invullen. Dat kan via onderstaande link en met de daarbij vermelde toegangscode:
www.comparant.nl/OTPLK5m Toegangscode: VSAg3230
St Michaelsfeest
Wat een gezellig en sfeervolle dag was het afgelopen dinsdag.
De kinderen hebben er van genoten. Fijn dat er zo veel
ouderhulp was! Bedankt ouders!!
Ik zou wel honderd foto’s kunnen schieten op zo’n dag. Maar
deze ene foto is natuurlijk een hele mooie. Wat deden de
kinderen van klas 3 en 4 het goed!
Meer foto’s zien? Volg ons op facebook. Bijna dagelijks
worden er nieuwe foto’s geplaatst en van Joris die de draak
verslaat staat zelfs een kort filmpje.
Start Kinderboekenweek
Piraten, Woeste Willem, Ketelbinkie, Zuiderzeeballade….
‘Opa, kijk ik vond op zolder
Een foto van een oude boot
Is dat nog van voor de polder
Van die oude vissersvloot’
Maandag staan die echte zeemansliedjes op het programma. Enkele
leden van het Shantykoor ‘De Oostvaarderszangers’ zingen buiten
voor schooltijd op het plein. Ik kijk er (met voldoende afstand
uiteraard) nu al naar uit.
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Coronanieuws
Vandaag is er overleg met de andere directeuren van Stichting Vrijescholen Athena en de
algemeen bestuurder. Daarna overlegt het coördinatieteam van onze eigen school over hoe
we omgaan met de adviezen van de stichting. Wat betekenen deze voor de diverse
activiteiten de komende tijd? En welke maatregelen moeten er genomen worden? Alle
ouders ontvangen vanmiddag nader bericht.
Met een hartelijke groet en iedereen een gezond weekend gewenst,
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. Graag van tevoren opgeven op onderstaand mailadres.
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).
Schoolbibliotheek
Goed nieuws!
Twee moeders hebben aangegeven te willen helpen met de schoolbibliotheek.
Na de herfstvakantie verzorgen zij de bibliotheek op de maandagen. Mocht iemand alsnog
interesse hebben om het team te versterken is het altijd nog mogelijk om je hiervoor op te
geven via het email adres van de school: administratie@devrijeschoolalmelo.nl
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?
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• 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 14.0015.00u.
Contactgegevens:
k.brink@avedan.nl

06-41 34 70 18

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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