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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. 08 

09-10-2020 
 

 

 AGENDA: 
  

  

 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. (gaat NIET door ivm corona-

maatregelen 

 ma. 2 nov.  : inloopspreekuur interne vertrouwenspersonen van 14.20-14.35u; voor meer 

info zie bij ‘algemene mededelingen’ 

 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. Maartensfeest; de optocht gaat NIET door ivm corona-maatregelen 

 

 

 Ouderavonden: 
 (alle ouderavonden beginnen om 20.00u.) 

 woe. 21 okt. : klas 6 Marieke (gaat NIET door ivm corona-maatregelen) 

 

 

KLASSENINFORMATIE: 

 
Drie kleuterklassen: 

* Na een tuindag is een groen harkje blijven staan. Van wie is hij? 

 

Kleuterklas Margot/Ellen: 

* Op woensdag moeten de kinderen 1 bakje meenemen met brood en evt. wat fruit en 1 

beker drinken (dus brood en fruit bij elkaar in 1 bakje). 

* Vrijdag 23 oktober is er weer een bosdag 

 

Klas 1 Nicole:  

*  Wat een feestje was het deze week met alle mooie boeken die de kinderen hadden 

meegenomen. Veel ervan heb ik kunnen voorlezen. Het waren er echter zoveel dat we 

anderen even hebben benoemd en laten zien. De kinderen hebben er in ieder geval 

gezellig samen in kunnen lezen. 

* Veel heb ik al verteld in de brief van afgelopen maandag. We hebben inderdaad de 

letter W van Woeste Willem geleerd deze week met het versje: Wie weet waar Woeste 

Willem woont? Woeste Willem woont wijd weg over het woelige water. 
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* We maakten net als de andere klassen een piraten vlag voor de klas zoals de piraten 

ons in de zaal afgelopen maandag als opdracht meegaven. Iedere keer wanneer de 

kinderen naar het toilet gaan of hun tas halen wordt deze vlag even bewonderd. 

* Deze week maakten we ook het dictee in een echt gelinieerd schrift en schreven niet 

alleen letters en woorden maar al echte zinnen: "ik doe." en "ik vis." 

* Vandaag sluiten we de eerste rekenperiode af met een potje ganzenbord. 

               Een hele fijne herfstvakantie gewenst! 

 

Klas 2 Annemiek/Ilona:  

*        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. 

*        Wilt u in de vakantie blijven (voor)lezen met de kinderen? 

*        Na de vakantie gaan we weer beginnen met rekenen. Wilt u de kinderen een eierdoos  

          (10 stuks) meegeven? 

*  Mooie takken, bloemen en herfstmateriaal zijn erg welkom. 

 

Klas 5 Joost/Ilona: 

* De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met de taal- en plantkunde periode. 

We hebben veel geleerd over de verschillende woordsoorten en de paddenstoelen. Na 

de herfstvakantie starten we met een rekenperiode. 

* Afgelopen week zijn we begonnen met ons toneelstuk over Sint Maarten. We hebben 

geoefend met de teksten en de rollen zijn verdeeld. Na de vakantie gaan we samen met 

juf Marieke verder oefenen. Woensdag 11 november is de grote dag waarop we gaan 

optreden voor de hele school. Ook gaan we iets bedenken zodat de ouders ons 

toneelstuk ook kunnen zien. Verdere informatie volgt t.z.t. 

* De afgelopen weken hebben we aandacht besteed aan het gebruik van de agenda. Na 

de herfstvakantie gaan we hier vrolijk mee door en zal er steeds meer in de agenda 

komen te staan. Hierbij is de hulp van ouders ook heel belangrijk. 

*  De afgelopen twee weken hebben de oudergesprekken plaatsgevonden. Het was fijn 

om iedereen weer gesproken te hebben. 

Na de herfstvakantie ontvangen jullie het verslag van de ouderavond.  

Ik wens iedereen een fijne herfstvakantie.  

 

Klas 6 Marieke: 

* Op maandag 19 oktober mogen de zesdeklassers die dat willen om 11.00 uur naar 

school komen om aan hun fluit te werken óf met glas-in-lood te werken. We werken 

tot 14.00 uur, een broodje en wat drinken mee is dus handig. Ivm de planning vind ik 

het fijn om via de app even te horen wie er komen.  

* Het is de bedoeling dat de kinderen de tekst van het kerstspel kennen na de 

kersvakantie. Mocht je willen helpen (op welke manier dan ook) dat kun je dat 

doorgeven aan Ilona en Ilse, of aan juf. We hebben het dan over bv schminken, 

kleding uitzoeken, strijken enz 
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Nieuws van de directeur: 

Oudertevredenheidsonderzoek 2020 – laatste dag!  

Vandaag is de laatste dag dat u de enquête kunt invullen. Dat kan via 

www.comparant.nl/OTPLK5m  met de toegangscode VSAg3230 . 
 

Coronatest -  wat te doen bij een positieve uitslag ?  

Ouders en teamleden kunnen bij verkoudheidsklachten getest worden. Tot op heden zijn er 

alleen nog maar negatieve uitslagen op school binnengekomen.  

Maar wat als er iemand positief getest wordt?    

Als dit het geval is, vragen wij ouders om dit direct te melden. U kunt ons bellen, of een 

mailtje sturen naar administratie@devrijeschoolalmelo.nl.  Het is belangrijk dat de school 

het direct weet als er sprake is van een  besmetting.  
 

De school kent vanaf dit moment ook een contactpersoon als het over positieve besmettingen 

gaat. De directeur ( Hans) is de eerste contactpersoon en de intern begeleider (Mirjam) de 

tweede.    

De contactpersoon heeft bij een positieve testuitslag de taak om collega’s, ouders en GGD te 

informeren over de situatie en neemt contact op met de direct betrokkenen.  

Mocht u zich zorgen maken over bepaalde zaken, neemt u dan ook contact op met ons?  
 

Ventilatie  

Een belangrijk punt is het goed ventileren van de school en de klaslokalen. Dit komt de 

gezondheid en ook het leren van de kinderen ten goede. 

Er zijn de afgelopen tijd CO2 metingen verricht in lokalen en de uitslagen blijven binnen de 

norm. Maar wat als de winter komt? We hebben voor ieder lokaal nu een kastje aangeschaft 

zodat ieder van ons de luchtkwaliteit goed kan volgen en daar op kan anticiperen. We hebben 

afspraken gemaakt om niet alles in school tegenover elkaar open te zetten. Er ontstaat tocht 

en dat komt de gezondheid ook niet ten goede. Alles open zetten is conform de RIVM regels 

ook niet nodig.  
 

De school heeft naast natuurlijke ventilatie een eenvoudig mechanisch systeem. Dit systeem 

wordt in de herfstvakantie geïnspecteerd of het voldoende functioneert.  
 

Wilt u er rekening mee houden dat het soms wat kouder dan normaal in school kan zijn en 

uw kind daarom warm aan te kleden? Geef gerust een extra vest of warme sloffen mee.  
 

Verzoek voor medewerking 

Als de kleuterklassen uitgaan is het vaak behoorlijk druk. Het is plezierig als we elkaar bij 

het wegfietsen van school de ruimte geven. Het is beter en veiliger voor iedereen als we het 

stukje naar het fietspad lopen en dan pas op te stappen. En wilt u ook de allerjongsten niet 

laten rennen op het stukje gras bij het hek bij het kleuterplein?  

Met dank voor ieders medewerking.  
 

Piratenfeest en weekopening 

Veel kan er niet in deze tijden, maar het Piratenfeest bij de kleuters was geweldig. Dank voor 

jullie inzet ouders! En de weekopening in de zaal voor de onderbouw was gezellig en 

sfeervol. En wat een schatten aan boeken kwamen er tevoorschijn!!  

Het Shantykoor had er ook zin in en zong op de pleinen uit volle borst de prachtigste 

ballades en liederen.   

http://www.comparant.nl/OTPLK5m
mailto:administratie@devrijeschoolalmelo.nl
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Studiedag maandag 19 oktober 

Alle kinderen hebben deze dag vrij!  Aanvankelijk zou het college stil staan bij het 

onderwerp ‘Kinderen met een hulpvraag’. Dit zou samen met de schrijfster van het 

gelijknamige boek gebeuren. Het blijkt lastig te organiseren met bijna 20 mensen op de pc’s. 

Digitaal is samenwerken aan opdrachten en praten over het onderwerp niet goed mogelijk.  

Het onderwerp wordt dan ook uitgesteld en deze studiedag wordt nu door ons benut voor 

allerlei ander overleg voor school en klas in kleine groepen. Er is genoeg te doen.  
 

Schooljaarverslag 2019-2020 

Jaarlijks wordt teruggeblikt op het afgelopen schooljaar, een schooljaar met twee gezichten, 

dat mag duidelijk zijn.  

Het schooljaarverslag is opgesteld en afgerond. U treft het vanaf vandaag aan op de website 

www.devrijeschoolalmelo.nl   
 
Ik wens iedereen een mooie, gezonde en 
rustige herfstweek toe. Ga als het kan lekker 
de natuur in! 
 
Met een hartelijke groet en tot dinsdag 20 
oktober.  

 

Hans Verkley  

 

 

ALGEMENE MEDEDELINGEN: 

 

Mededelingen van de vertrouwenspersonen: 

Het inloopspreekuur in school kan weer plaatsvinden. Het eerstvolgende zal zijn maandag 2 

november. Wendy 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). 

 

Adresgegevens uptodate houden 

Beste ouders, het is voor onze leerlingenadministratie heel belangrijk om de juiste 

adresgegevens en telefoonnummers van uw kind(eren) te hebben. Mocht hier een wijziging 

in plaatsvinden, wilt u deze wijziging dan ook doorgeven aan de schooladministratie (mag 

via administratie@devrijeschoolalmelo.nl).  

  

Hoofdluis 

Beste ouders, 

Helaas is het nog steeds niet mogelijk om een schoolbrede luizencontrole uit te voeren. Wij 

willen ouders daarom dringend verzoeken om dit regelmatig zelf te doen bij de kinderen! En 

natuurlijk maatregelen te treffen wanneer u hoofdluis/neten aantreft bij uw kind(eren). 

B.v.d. Francisca Schutte (Conciërge/Hoofdluiscoördinator) 

http://www.devrijeschoolalmelo.nl/
mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
mailto:administratie@devrijeschoolalmelo.nl
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Gezamenlijk oversteken 

Om onveilige situaties te voorkomen, vanuit de verkeersbrigadiers het verzoek aan allen die 

kinderen via de oversteekplaats naar school brengen: wilt u samen met de kinderen wachten 

bij de stopstreep vóór het fietspad totdat de verkeersbrigadier aangeeft dat u veilig kunt 

oversteken? Het gebeurt namelijk nogal eens dat kinderen voor hun ouders/verzorgers 

uitrennen en het fietspad al overgaan voordat de verkeersbrigadier aangeeft dat dit kan. 

Hartelijk dank hiervoor! 

 

 

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. 

 

 

 
 

Herfstliedje: 
 

“Herfst, herfst, wat heb je te koop 
Duizend kilo bladeren op een hoop 

Zakken vol met wind 
Ja mijn kind 

Ik hoop dat jij dat aardig vindt” 
 

 


