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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. 13 

20-11-2020 
 

 

 AGENDA: 
  

  

 ma. 30 nov. : 1e adventsviering 

 vrij. 4 dec.  : Sinterklaasfeest; einde school om 13.00u. voor alle klassen 

 ma. 7 dec.  : 2e adventsviering 

 ma. 7 dec.  : spreekuur School Maatschappelijk Werk; voor meer info zie bij ‘algemene 

mededelingen’ 

 ma 14 dec.  : 3e adventsviering 

 vrij. 18 dec. : kerstviering; einde school om 10.30u. voor alle klassen 

 ma. 21 dec. t/m 

 vrij. 1 jan. ’21 : kerstvakantie   

  

 

KLASSENINFORMATIE: 

 
Drie kleuterklassen: 

*  Donderdag 26 november mogen de kleuters hun schoen (klomp, laars, pantoffel....) 

zetten op school. Wilt u dit meegeven? (graag voorzien van naam) 

Natuurlijk houdt het paard van hooi en een wortel! Sinterklaas ontvangt graag 

tekeningen! Juf zorgt wel voor een bakje met water.... 

 

Kleuterklas Margot/Ellen: 

* Een kijkje in de klas: Alle kinderen zijn druk bezig om een broche te maken voor het 

Sinterklaasfeest. Ondertussen worden er allerlei Sinterklaasliedjes gezongen! Juf Roos 

heeft afgelopen woensdag pepernoten gebakken met de kinderen.  

Volgende week nemen we afscheid van de kabouters. Klassenkabouter Christoffeltje 

neemt al zijn vriendjes mee naar Moeder Aarde.  De adventstijd komt! 

* Donderdag 26 en vrijdag 27 november is juf Ashley in de klas 

 

Klas 1 Nicole: 

*  Deze week leerden we de z van de zes zwanen en de h van de hijgende hond die naar 

het hutje of huisje ging om bij de haard te liggen. Nog 4 letters op het letterbord te 

gaan... 

* Vorige week begonnen we met het knutselen van huisjes voor onze eerste klas straat. 

Gisteren maakten we er pietjes bij voor op de daken. Toen ontdekten de kinderen dat 

de helft van de huisnummers een andere kleur hebben en legde ik uit dat dit de even 
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getallen zijn. Kunnen de kinderen dit nu ook in de echte straten ontdekken? De huisjes 

zijn nog niet af en vanmiddag knutselen we nog even door. 

*  Wie wil er speculaas deeg (28 kleine balletjes) voor de klas maken voor 3 december 

waar de kinderen pepernootjes of letters van kunnen bakken? graag even opgeven via 

de mail of briefje. 

* Voor de ouders die zich hadden opgegeven om de komende tijd op school te helpen dit 

berichtje dat het helaas voorlopig nog niet mogelijk is. Mochten er dingen zijn om 

vanuit huis te kunnen helpen laat ik dit uiteraard weten.  

* Volgende week begint de tweede rekenperiode.  

 

Klas 2 Annemiek/Wendy: 

*        Vorige week hebben jullie zowel per mail als via de app een bericht gekregen over het  

          Sintcadeau.  

          Het pakketje moet teruggebracht worden op dinsdag 24 of donderdag 26 november 

tussen 8.40-10.00 uur bij Monique. 

We hebben nog wat geld van vorig jaar in het lief & leedpotje zitten, maar er moet                  

nog wel wat bij. We vroegen jullie 5 euro in een enveloppe met naam te doen en deze 

mee te nemen en af te geven, wanneer jullie het sintpakket afhalen. Mocht dat niet 

gelukt zijn, dan graag in een dichte envelop met naam aan kind meegeven naar school 

of nog beter het meenemen bij het terugbrengen van het pakketje. Alvast bedankt. 

* We zijn begonnen met de taalperiode. We genieten van de de verhalen over de heilige  

          Elisabeth. Tekenen, schrijven, het lezen van een soort  toneelstukje over haar.  

          We zijn bezig met woorden als roos-rozen.   

Volgende week gaan we beginnen met de verhalen  over Franciscus. En als we het 

verhaal over de wolf gaan horen, gaan we ook de woorden als bijv. wolf-wolven 

leren/oefenen. Verder dagelijks dictee over sint en de pieten, hoofdrekenen, lezen.  

We hebben de tafel van 10 intensief geoefend en de meeste kinderen waren zo 

enthousiast, dat ze de bladen ook mee naar huis wilden. 

          Vanaf vandaag gaan we de tafel van 5 flink oefenen en natuurlijk ook de beide tafels  

          door elkaar. Daarna volgt de tafel van 2 en natuurlijk nog meer. Thuis oefenen mag 

ook: tafels op de rij en door elkaar en bijv. ook 80 =….x10 

          Vormtekenen en nog veel meer doen we natuurlijk ook. 

* Wie wil er voor a.s. donderdag pepernotendeeg maken? Graag mailen naar Annemiek. 

 Graag dan a.s donderdag meegeven. 

* A.s.  dinsdag 24  en vrijdag 27 november is juf Marloes in de klas. Ilona heeft a.s. 

dinsdag een studiedag van de applicatiecursus en a.s. vrijdag heb ik een         

       rekenspecialisten studiedag.      

 

Klas 3 Hilde/Maaike: 

*  Voor het lief en leed potje is uw bijdrage € 8,00. Dit kunt u in een enveloppe geven 

aan Brenda voorzien van naam. 

*  In de mail vindt u een vernieuwde actielijst, ook hierin de informatie over 5/12, 

wanneer dat moet worden ingeleverd. 
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Klas 5 Joost/Ilona: 

* Deze week zijn we begonnen met de geschiedenis periode. Juf Marieke heeft een mooi 

inleidend verhaal verteld ter inleiding van deze periode. 

* De afgelopen weken hebben de voorrondes van de voorleeswedstrijd in klas 

plaatsgevonden. Het was super leuk om te zien hoe serieus de hele klas betrokken was 

tijdens de wedstrijden. Vandaag zijn de 3 finalisten d.m.v. stemmen bekend geworden. 

Vrijdag 27 november zal de finale plaatsvinden. 

 

Klas 6 Marieke: 

* We zijn druk bezig met het oefenen voor het Kerstspel, het wordt een mooi geheel. De 

kinderen krijgen allemaal een eigen setje toneelkleding, die soms moet worden 

aangevuld met eigen kleding. Willen jullie dit samen met de kinderen regelen? Voor 

vragen kun je bij Ilona of juf Marieke terecht. 

We gaan uit van het positieve en hopen dus nog steeds dat de ouders van de 6e klas bij 

één van de Kerstspeluitvoeringen kunnen zijn, of eventueel bij de generale (dinsdag 15 

december). Het is wel belangrijk dat ouders zich van tevoren opgeven, met 

voorkeurstijd erbij. We gaan de opvoering niet filmen of live-streamen. 

* A.s. maandag start te meetkunde periode. Dan hebben de kinderen allemaal een 

multomap (23 rings) nodig, een goed werkende passer, lineaal, geodriehoek en een 

goed grijs potlood. 

* Hoe gaat het met het maken van de surprises? Voor hulp kun je altijd bij juf Marieke 

terecht....aarzel niet! 

 

Nieuws van de directeur: 

Thuisblijven of naar school? 

We merken dat het soms best lastig is om te beoordelen of je nu thuis moet blijven, in 

quarantaine moet of dat kinderen gewoon naar school kunnen. De beslisboom brengt dan 

vaak uitkomst. Maar af en toe is er toch twijfel over wat te doen.  

Namens school kan ik dan contact opnemen  met de jeugdverpleegkundige van de GGD 

Twente voor advies.  

Zo kreeg ik deze week te maken met de vraag: moeten kinderen thuis blijven wanneer een 

ouder wordt getest zonder klachten als benauwdheid of koorts?  
 

Met name blijkt koorts (38˚c of meer) een belangrijke factor. Met koorts dien je thuis te 

blijven zeggen GGD en het RIVM.  

De jeugdverpleegkundige antwoordde:  

"Het is zo dat als iemand getest wordt bij lichte verkoudheidsklachten de rest van het gezin 

niet thuis hoeft te blijven. Alleen bij benauwdheid en koorts klachten blijft de rest van het 

gezin thuis." 

Toch wel handig om dit zeker te weten, voor u als ouder en voor ons als school, opdat we de 

juiste beslissingen nemen. Want het blijft belangrijk om attent te zijn op gezondheid en 

veiligheid.  
 

Wat mij verder opvalt is dat u als ouder zeer regelmatig contact opneemt met ons over wel of 

niet testen, klachten of andere vragen. Dat is heel fijn! Het is voor ons van groot belang om 

op de hoogte te zijn en te blijven.  
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Bijeenkomsten met klassenouders 

Iedere klas heeft bij ons op school enkele klassenouders. Tweemaal per jaar is er een 

bijeenkomst van Mirjam en mij met de klassenouders. We nemen dan allerlei ervaringen 

door. Wat gaat goed en waar lopen de klassenouders tegenaan? 

Fysiek kunnen we nu niet bijeen komen. Toch is het zinvol om contact te hebben. Wij 

zouden dat graag vorm willen geven via bijvoorbeeld het programma Teams. We laten u 

weten hoe we dat een keer gaan doen. En hebben jullie ideeën?  Laat het ons dan weten.  

 

 
 

Met een hartelijke groet, 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 7 december 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). 

 

Spreekuur 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.              

                                                                                                                      

mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
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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. 

De eerstkomende keer dat ik spreekuur heb op De Vrije School Almelo is maandag 7 

december a.s. I.v.m. corona kan ik helaas niet fysiek aanwezig zijn op school, maar u kunt 

uiteraard een afspraak met mij maken voor een online gesprek. 

De volgende data voor spreekuren dit schooljaar zullen zijn: 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 

 

 

 

 

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. 

mailto:k.brink@avedan.nl

