’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. 09
23-10-2020
AGENDA:
ma. 2 nov.

: inloopspreekuur interne vertrouwenspersonen van 14.20-14.35u; voor meer
info zie bij ‘algemene mededelingen’; gaat NIET door ivm coronamaatregelen
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; gaat NIET door ivm
corona-maatregelen
woe. 11 nov. : St. Maartensfeest; de optocht gaat NIET door ivm corona-maatregelen
di. 17 nov.
: informatie-/inschrijfavond 20.00-21.30u; deze avond is bedoeld voor ouders
die nog geen kinderen bij ons op school hebben. Ivm corona-maatregelen van
tevoren aanmelden.

KLASSENINFORMATIE:
Klas 1 Nicole:
*
Goed nieuws! Vanaf deze week krijgen we hulp van 3 nieuwe klassenouders. Fijn dat
zij dit willen doen! We hebben al overleg gehad over lief en leed geld en een te maken
pakketje voor in de decembermaand. Hierover binnenkort via de mail meer informatie.
*
De heemkunde periode ging over de herfst in het bos. In een paar dagen kwam er van
alles voorbij. Bladeren, noten, boomsoorten, paddenstoelen, kabouters, elfjes, het
weer, allerlei dieren en wat die zoal doen in deze tijd. We hebben erover gepraat,
gezongen, getekend en geknutseld en naast dat het in de klas steeds herfstiger werd
maakten we ook nog een kleine wandeling buiten. Wat past er "soms" toch veel in 4
dagen tijd...Oh ja, we leerden ook nog de letter t van "tak". Misschien kunnen de
kinderen het verhaaltje vertellen over hoe dit zo kwam?
*
Nu de kinderen steeds vaker laarzen aan hebben nemen zij ook weer vaker pantoffels
mee. Wilt u de kinderen in zo'n geval toch extra schoenen meegeven ivm
bewegingsoefeningen en toiletbezoek?
*
De kinderen kregen gisteren ook een derde woordjes- en verhaaltjeblad mee om thuis
te oefenen. Ik had er na schooltijd echter 2 over. Wanneer u er eentje gemist hebt laat
me maar even weten via een briefje.
Klas 2 Annemiek/Ilona:
*
Mooie takken, bloemen en herfstmateriaal zijn erg welkom.
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Klas 5 Joost/Ilona:
*
De eerste week na de herfstvakantie zit er alweer op. De afgelopen week zijn we
begonnen met de rekenperiode en zijn we samen met juf Marieke verder gegaan met
het oefenen voor ons toneelstuk. Woensdag 11 november is de grote dag waarop we
gaan optreden voor de hele school. Ook gaan we een iets bedenken zodat de ouders
ons toneelstuk ook kunnen zien. Verdere informatie volgt t.z.t.
*
We werken in de klas al een poos met de weektaak. Vanaf nu mogen de kinderen, als
ze merken dat ze het werk in de klas niet afkrijgen, ook thuis werken aan de weektaak.
Het werk dat op vrijdag niet af is gaat mee naar huis. Dit werk dient in het weekend
afgemaakt te worden en maandag weer op school te zijn.
*
Het meenemen van de agenda is voor een aantal kinderen nog een dingetje. Hierbij is
de hulp van ouders heel belangrijk.
*
De komende tijd zullen de kinderen meer werk mee naar huis krijgen, hierbij is een
huiswerkmap heel handig. Zodat de spullen niet beschadigen of kapot gaan. Daarom
vraag ik jullie om een huiswerkmap aan te schaffen. Deze kun je o.a. kopen bij de
Action of de Hema. Hieronder staan een aantal voorbeelden. Het zou fijn zijn als
iedereen uiterlijk donderdag 29 oktober een map heeft.

Klas 6 Marieke:
*
Gisteren zijn er 2 mails verstuurd over de voortgang naar het VO, gesprekken,
formulieren enz.
*
De afgelopen tijd worden erg veel kinderen voor korte of langere tijd uit de klas
gehaald om naar de tandarts, orthodontist of mondhygiëniste te gaan. Ik begrijp dat het
niet altijd anders kan, maar voor de kinderen en de voortgang van de les is het erg
storend. Daarom nogmaals met klem de vraag of jullie dit zoveel mogelijk buiten
schooltijd willen regelen. Het verlof moet altijd via een formulier (via de website van
school te downloaden) worden aangevraagd. Mocht dat niet lukken is een appje naar
juf, of een telefoontje naar school voldoende om een papieren versie van het formulier
door het kind mee naar huis te laten nemen.
*
We zijn de afgelopen week begonnen met de eerste periode geschiedenis van dit jaar,
die gaat over de Romeinen. We gaan ipv een periodeschrift een echt boek maken. De
naaimachine staat achterin de klas om de katernen aan elkaar te kunnen naaien. We
kunnen nog veel informatie over de Romeinen gebruiken, dus wie nog leuke boeken
heeft?
*
Ondanks dat we niet de hele dag alle ramen meer hebben open staan, is het soms nog
wel fris in de klas. Het kan daarom slim zijn om de kinderen een extra vest mee te
geven en die op school te laten hangen.
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Nieuws van de directeur:
Aanpassing regels als gevolg van corona
Door de aanscherping van de landelijke coronaregels is het protocol van de Primair
Onderwijs (PO) Raad aangepast. Het nieuwste protocol leest u op
www.devrijeschoolalmelo.nl
Zoals u weet is de regio Twente vanaf gisteren opgeschaald naar ‘zeer ernstig’.
Er is dan ook alle reden om alert te blijven en enige aanpassingen toe te voegen aan de
bestaande regels. Dit na overleg met het team gisterenmiddag. Deze aanpassingen passen
binnen de handreikingen en adviezen van de PO Raad en het RIVM.
De komende weken voegen we het volgende aan de bestaande regels toe:
-De wekelijkse koorzang vervalt op dit moment
-Weekopening gaan door maar zijn kort en compact
-Oudergesprekken vervallen en worden uitsluitend nog via Teams of Skype gevoerd. Dit
geldt ook voor ouders van andere scholen die belangstelling hebben voor onze school. Dit
geldt niet voor de VO gesprekken van a.s. maandag!
-Informatieavonden voor nieuwe kleuterouders gaan door met inachtneming van regels
(1 ouder, kleine groep b.v.)
-Stagiaires blijven op school komen. Met hen wordt (voor zover dat al niet gebeurd is) het
gesprek gevoerd over onze coronaregels
-Tot en met St. Maarten zijn er geen hulpouders in school (ook niet voor de bieb helaas). We
trachten dit zelf op creatieve wijze op te lossen. Uitzondering zijn de Bosdagen, omdat dit
buiten in de natuur is
-Na lestijd gaan personeelsleden direct naar huis. Dit na afronding van de dag en
voorbereiding op de nieuwe dag
-Pedagogische vergaderingen van het team gaan door, maar er wordt ‘op afstand’ vergaderd
door middel van het programma Teams.
We volgen uiteraard de landelijke ontwikkelingen en daar waar nodig en gewenst passen we
de regels aan.
Er is zorg over de vervanging van afwezige leerkrachten. Tot op heden is de vervanging
goed te organiseren, maar het het vraagt veel aandacht. En soms gaat de vervanging ten
koste van bijvoorbeeld de ondersteuningsuren of vaklessen. Dat is vervelend, maar we willen
het onderwijs aan de kinderen zo goed mogelijk voort laten gaan op school.
Ik sluit echter niet uit dat op een gegeven moment de klas van uw kind een dag niet naar
school kan. Dat is niet leuk, maar de druk op het werk voor de teamleden kent zijn grenzen.
Als dit het geval is, wordt u tijdig op de hoogte gebracht. Uiteraard hopen we dat deze
maatregel te voorkomen is.
Al met al proberen we als school met de bovenstaande aanpassingen bij te dragen aan het
terugdringen van het virus. En de school open te houden!
We blijven attent op hygiëne en op afstand bewaren tussen volwassenen. Gezondheid en
veiligheid hebben onze hoogste prioriteit. Ik hoop dat u begrip heeft voor de bovenstaande
maatregelen.
Maakt u zich zorgen over deze tijd?
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Maakt u zich zorgen? Dat is goed voor te stellen. Als u dat wilt, neemt u dan contact op met
ons. Wellicht kunnen wij helpen. De GGD is ook een instantie om contact mee op te nemen.
Zie hun website www.ggdtwente.nl
Een interessant artikel in dit verband las ik in ‘Antroposana’. U treft het aan
op onderstaande link. Hoe kijkt kinderarts Edmond Schoorel (die vorig jaar
nog een lezing hield op onze school) naar het verschijnsel corona?
Het artikel eindigt met de mooie opmerking ‘verbind je kind met de echte
wereld’ en leest u hoe dat concreet dan mogelijk is.
https://www.antroposana.nl/2020-3-de-ontkenning-van-de-etherwereld-247
U allen een goed en gezond weekend gewenst, Hans Verkley

ALGEMENE MEDEDELINGEN:
Mededelingen van de vertrouwenspersonen:
Het inloopspreekuur in school kan helaas niet meer plaatsvinden. Het eerstvolgende
spreekuur zou maandag 2 november zijn geweest. U kunt ons natuurlijk wel bereiken via
mail zodat wij een afspraak voor een gesprek kunnen maken.
Mailadres: internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
Hartelijke groet, Wendy (kleuters en klas 4) en Annemiek (klas 2).

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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