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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. 10 

30-10-2020 
 

 

 AGENDA: 
  

  

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

info zie bij ‘algemene mededelingen’; gaat NIET door ivm corona-

maatregelen 

 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: 
 

Kleuterklas Margot/Ellen: 

* Volgende week is juf Ashley er op donderdag en vrijdag 

* Denkt eraan: schoenen zonder lampjes. Of die uitkunnen. 

* Volgende week is juf Roos (stagiaire ROC) de hele week bij ons in de klas 

* In de ouderapp vindt u informatie over het 5/12 cadeautje 

 

Kleuterklas Grietje: 

* Vanaf vorige week ben ik, Maria Breg nieuw als stagiaire in de kleuterklas. Elke 

woensdag en donderdag zal ik bij juf Grietje in de klas zijn. Ik hoop net zo veel te 

leren als alle kinderen bij haar in de klas. Afgelopen jaar ben ik begonnen aan de 

flexibele deeltijd opleiding van de vrijeschool Pabo in Leiden. Ik geef al een tijdje les 

bij de Noorderkroon in Enschede waar ik volksdans lessen geef, maar nu zou ik ook 

graag een eigen klas willen. Zelf heb ik mijn hele basisschool en middelbare schooltijd 

op de vrije school gezeten. Eerst in Enschede en later in Zutphen. Daarnaast heb ik op 

de kunstacademie gestudeerd in Arnhem. 

Mijn favoriete ochtend periode was plantenkunde in de 5e klas. Ik kreeg les van een 

juffie die geweldig kon vertellen en prachtige tekeningen over varens kon maken op 

het bord. Ik hoop dat ik ooit net zo kan vertellen als hoe zij kon. 

 

Klas 4 Jocelyn/Wendy: 

* Wij zijn al twee weken volop bezig met de breukenperiode. Het leuke is dat breuken in 

allerlei vormen in het dagelijks leven terug komen. Hoe is een reep chocolade verdeeld 
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en hoeveel partjes zitten er verstopt in een mandarijntje? Denk aan de kalender, de 

klok enz. We gaan de komende twee weken nog heel wat ontdekken op het gebied van 

de breuken. 

* Voor Sint Maarten heeft ieder kind een pompoen nodig, zie informatie ‘alle klassen’. 

*  Het duurt nog even, maar welke drie ouders kunnen vrijdag 20 november meefietsen 

bij een klassenuitje? Wie kan, mag zich opgeven via de mail.  

 

Alle klassen: 

Informatie St. Maarten: 

Dit jaar vieren we i.v.m. Corona het Sint Maartensfeest in school, waar helaas geen ouders 

bij aanwezig kunnen zijn. Voor foto’s houd Facebook in de gaten. 
 

Voor Sint-Maarten hebben de kinderen van de klassen 2, 3 en 4 een pompoen nodig  van 

ongeveer 35 cm omvang. Op dinsdag 10 november moet de uitgeholde pompoen op school 

zijn. Het is handig om daar een natte theedoek in doen, zodat deze niet inzakt. Het versieren 

van de pompoen doen de kinderen op school. Ze hebben voor het versieren gutsjes, 

schilmesje en eventueel een appelboor nodig. Deze moeten ze meenemen van huis.  

 

Nieuws van de directeur: 

Coronatesten 

Het is plezierig als u bij de leerkrachten of bij de administratie of bij mij kenbaar maakt als u 

getest bent op corona. De uitslag is privé maar voor school is het goed om het nodige zicht te 

hebben op uitslagen. Voor zover nodig kunnen we daar dan op reageren of contact met de 

GGD over opnemen.  

Ook een aantal teamleden zijn in de afgelopen tijd getest. Zij zijn dan 1 of meer dagen niet 

op school. Tot op heden heeft iedereen een negatieve uitslag en dat is uiteraard positief. 

 

Verlofaanvragen – dringend verzoek 

Het heeft al vaker in VGM gestaan: voor iedere afwezigheid van een leerling dient u een 

verlofaanvraag in te vullen. Dit zijn wij verplicht voor de leerplichtwet en zodoende houden 

we ook zicht op de afwezigheid van leerlingen.  

U kunt het verlofformulier vinden op onze website: www.devrijeschoolalmelo.nl  → 

praktische informatie → downloads → formulier aanvragen buitegewoon verlof  

Voorzien van uw handtekening kunt u het formulier printen en aan uw kind meegeven. 

Scannen met uw handtekening en toesturen naar administratie@devrijeschoolalmelo.nl is 

ook mogelijk.  

We weten dat het soms niet anders kan, maar probeert u  zo veel mogelijk verlof onder 

schooltijd te vermijden. En als er sprake is van onverwachts verlof (bijvoorbeeld bij bezoek 

aan de huisarts), wilt u dan het formulier daarna naar ons toesturen?  

Met dank voor ieders medewerking!!  

 

Verkeersveiligheid in de praktijk  

Het afgelopen weekend is de wintertijd in gegaan. Dat betekent 

dat ook de dagen verder korten. Goede fietsverlichting is dan 

heel belangrijk.  

http://www.devrijeschoolalmelo.nl/
mailto:administratie@devrijeschoolalmelo.nl
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We doen dan ook mee met de actie 'zet je licht aan' en leerlingen van klas 6 gaan op enkele 

plekken de oproep (zie foto) schilderen.  

 

We doen ook mee met de actie voor klas 5 en 6 over goede verlichting en de fietsverlichting  

wordt van ieder kind gecontroleerd en als het kan ter plekke hersteld door fietsdeskundigen.  

Het duurt nog even, maar de klassen 5 en 6 doen mee met  de praktijkles over de 'dode hoek'. 

Dit is op 20 november a.s.  

 

Tot slot is het fijn te zien dat iedereen zich goed aan de parkeerregels houdt aan de 

Biesterweg.  

 

Nieuwe gymjuf  

Onlangs heeft juf Jeltje aangegeven dat zij haar gymlessen op de donderdag moeilijk kan 

combineren met haar andere baan. Zij zal dan ook stoppen per 1 december a.s. Helaas gaat 

zij dan ook afscheid van ons nemen. Jammer, want Jeltje is sterk verbonden met onze school, 

met de kinderen en zij is deskundig in haar vak.  

Gelukkig hebben we een ervaren nieuwe collega weten te vinden. Juf Vera gaat per 1 

december a.s. Jeltje opvolgen. Wij wensen Jeltje alvast het allerbeste toe en heten Vera van 

harte welkom op onze school. Zij zal zich t.z.t. nader in VGM voorstellen.  

 

Opmerkelijk….. premier Rutte  had het bij de 

persmededelingen over ‘Sinten’ en hij noemde naast 5 

december ook Sint Maarten expliciet. Dat verwacht je dan 

niet. Of zou hij op de vrijeschool hebben gezeten?  

 

 

Met een hartelijke groet, mooi  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). 

 

 

 

 

mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.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. 

 

 

BIJLAGEN: 
 

Kunstweek bij Kaliber Kunstenschool: 

Van 9 t/m 14 november vindt de Nationale Kunstweek plaats. Reden voor Kaliber 

Kunstenschool om een aantal open lessen aan te bieden, zodat je vrijblijvend kennis kunt 

maken met beeldende kunst! Kijk voor meer info op: Kaliber Kunstenschool 

 

 

 

 

 

https://content.mailplus.nl/m1/links/kaliberkunstenschool/txt382145/qHY83HqPaHzVzV9

