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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. 14 

27-11-2020 
 

 

 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: 

 
 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 

 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: 

 
Kleuterklas Margot/Ellen: 

* Vrijdag 4 dec. vieren we het Sinterklaasfeest op school. Wilt u deze dag in de tas van 

uw kind 1 bakje met brood (evt. wat fruit/groente erbij in) en 1 beker drinken 

meegeven? 

 

Klas 1 Nicole: 

* Denkt u eraan dat de pakketjes weer ingeleverd moeten worden op dezelfde manier en 

plek (in “voor de kinderen onbekende” Sinterklaasverpakking en duidelijke naam op 

het papier) op 2 of 3 december voor 9:00 uur? 
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* Gisteren mochten de kinderen hun schoen zetten bij hun zelfgemaakte huisje. Zou er 

vandaag wat in zitten? 

* De straat met even en oneven nummers was de start van de rekenperiode. We rekenen 

op allerlei manieren met sommen, spelletjes, getallen, werkbladen, steentjes, we tellen 

allerlei dingen en tellen terwijl we lopen. De kunst is om in zoveel mogelijk dingen 

sommen te ontdekken en zo het rekenen te oefenen. Ook bijvoorbeeld in het vouwen 

van een schoentje van 16 vierkantjes waar we plus- en minsommen zagen en ook al 

keersommen. Spelletjes met dobbelstenen zijn een goede oefening om te leren tellen, 

optellen en structuren te herkennen. De komende week rekenen we natuurlijk veelal 

met pakjes, pepernoten, pietjes, zakken enzovoorts.... 

 

 
 

Klas 2 Annemiek/Ilona: 

*        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. 

Het loopt goed met de sintcadeautjes. 

Mocht je nog vragen hebben, zie app-groep of neem even contact op met Monique. 

 

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. 

* Denk aan 5/12 inleveren op dinsdag 1 en woensdag 2 december bij Marieke, ingepakt 

in sinterklaaspapier en voorzien van naam.  

* Maandag 30 november is de eerste adventsviering in de zaal, de haren van de 

meisjes/jongens graag in een staart in verband met het branden van kaarsen in de zaal/ 

klas. De kinderen moeten stil de school in gaan. 

* Maandag gaan wij in de klas bezig om een gummetje te gutsen. Dus mocht je 

gutsmateriaal hebben dan graag mee geven naar school. 
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Klas 5 Joost/Ilona: 

* De afgelopen weken zijn we bezig geweest met de geschiedenis periode. Dinsdag 

heeft meneer Jan een mooi verhaal verteld over de geschiedenis. 

* Afgelopen maandag was juf Ilona ziek daarom ging de periode les over mos niet door. 

Aanstaande maandag gaat ze verder met deze les over mos. Het zou fijn zijn dat alle 

kinderen een plaatje/afbeelding van mos bij zich hebben. Echt mos is natuurlijk ook 

goed. 

* Nog niet alle ouders hebben hun bijdrage voor het sinterklaasfeest ingeleverd. Graag 

uiterlijk 30 november via de mail inleveren bij Joost. 

* Vrijdag 4 december vieren we het Sinterklaasfeest op school, de kinderen zijn om 

13.00uur vrij. We gaan er een gezellige dag van maken. 

* Zondag begint advent, in school wordt de eerste advent gevierd. In de gangen is 

muziek, er brandt geen licht, er zijn alleen wat kaarsen aan. In de school is het stil….. 

  

Klas 6 Marieke: 

* Na wekenlang oefenen (al vanaf vóór de herfstvakantie!) mogen we maandag a.s. 

eindelijk onze adventsmuziek laten horen aan de hele school. De kinderen weten hoe 

laat ze waar moeten zijn, want het staat in hun agenda. Mochten er vragen zijn, dan 

ben ik via de app het best bereikbaar. Voor de adventsperiode volgt binnenkort een 

rooster met alle tijden/groepjes/afspraken e.d. erop. Die zal ik via de mail verspreiden. 

* Vooralsnog weten we niet zeker of de ouders van de zesdeklassers bij het Kerstspel 

mogen zijn, maar we hopen op positief nieuws. Als je erbij wilt zijn kun je je bij juf 

opgeven. Geef dan ook even de gewenste tijd aan (10.00 u, 11.30, of 13.00 u) 

* We zijn afgelopen maandag begonnen met de meetkundeperiode en dat is puur 

genieten. Ik zal regelmatig foto's maken en die verspreiden via facebook en de app. 

 

Nieuws van de directeur: 
 

Verlengde kerstvakantie? 

Het aantal coronabesmettingen in ons land daalt 

onvoldoende. Er komen wellicht nieuwe maatregelen en 

één daarvan zou kunnen zijn om de kerstvakantie met 

een week te verlengen. Scholen voor voortgezet 

onderwijs? Basisscholen? Dat is niet duidelijk op dit 

moment. Als van sluiting sprake is, hebben we dan echt 

vakantie of betekent een verlengde kerstvakantie dat de 

school dicht blijft en we wederom onderwijs op afstand 

organiseren? Het is nog niet zover en de bewindslieden 

geven aan niet voor 8 december hierover te beslissen. 

Als de kerstvakantie verlengd wordt en hoe die verlenging er dan uitziet,  berichten wij u 

uiteraard uitgebreid nader.   

 

Ondersteuningsuren 

Uit analyse van de laatste toetsen hebben we voor een aantal kinderen uit de klassen 2, 4, 5 

en 6 extra ondersteuning ingezet (of zetten dat op korte termijn in). Het is prettig dat we door 

de financiële steun (bijna € 19.000) voor onze school deze kinderen verder kunnen laten 
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groeien in hun ontwikkeling. De subsidie loopt tot de zomervakantie. Meneer Joost, juf Ilona 

en juf Mirjam werken nu extra met de kinderen.  

We passen evaluatiemomenten in hoe het proces van begeleiding verloopt want we hebben 

uiteraard ook onze doelen gesteld. We zijn nu op deze wijze gestart, maar wellicht passen we 

het ondersteuningsplan in de komende tijd aan als dat nodig is.  

 

Aanpassingen pleintijden  

Na de sluiting van de scholen boden we de kinderen in de pauzes de gelegenheid om elkaar 

weer te ontmoeten door aangepaste en langere pauzetijden.  

De kinderen gaan al weer enkele maanden volledig naar school en zijn weer goed gewend. 

De aanpassingen zijn ook niet meer nodig. We gaan het buitenspelen daarom ook weer 

terugbrengen naar de ‘oude’ tijden en benutten daarbij voor de onderbouw (klas 1 en 2)  ook 

het kleuterplein. De eerste pauze in de ochtend is 15 minuten en de tweede pauze is 30 

minuten. Via uw kind verneemt u wellicht de veranderingen.  

En tot slot nog een verzoek….het is prettiger voor een stukje overzicht als de kinderen na 

schooltijd naar huis gaan en niet op het plein spelen en knikkeren.  

 

Brief over ouderbijdrage  

Afgelopen dinsdag heeft u een brief van mij ontvangen over de ouderbijdrage. In het belang 

van de school hoop ik dat u hier aandacht aan wilt schenken. Voor vragen kunt u contact 

opnemen met onze stichting Athena per mail: ouderbijdrage@vsathena.nl. 

  

“Het goede voorbeeld”  

Niet bedoeld als ‘zo moet het’, maar in het VGM van vandaag willen we graag het boekje 

met de bovenstaande titel onder de aandacht brengen. In dit boek geeft Christine Kutik 

uitgebreid tips en ideeën hoe je ongedwongen, maar authentiek en oprecht verschillende 

waarden in het alledaagse leven van kinderen kunt integreren. U leest er bij ‘bijlagen’ in dit 

Vergeetmijnietje meer over.  

 

Mooie 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). 

 

Sinterklaas viering 

Zoals vele zaken dienen we de viering van Sint Nicolaas op school ook aan te passen. Hij 

komt zeker op 4 december, maar een feestelijke ontvangst op het plein met alle ouders en 

soms jongere broertjes en zusjes is niet mogelijk. Als de kinderen in school zijn komt Sint bij 

mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
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de klassen en in de zaal langs met zijn Pieten. Mag ik u vragen om niet op school te blijven 

en net als anders na het brengen van uw kind weer te gaan? We gaan er uiteraard voor de 

kinderen weer een gezellige dag (tot 13.00uur) van maken. 

 

School eerder uit op vrijdag 4 december en Vergeetmijnietje: 

Vrijdag 4 december eindigt de schooldag voor alle kinderen om 13.00u. Het 

Vergeetmijnietje komt volgende week op donderdag uit i.p.v. vrijdag. 

 

Mededelingen vanuit de MR: 

De medezeggenschapsraad is bijeen gekomen op woensdag 18 nov. j.l, de locatie 

was op school. We zijn fysiek bij elkaar geweest, uiteraard met in achtneming van de 

coronamaatregelingen. 

Het was zeker fijn om elkaar te zien in plaats van een teams vergadering. Dit communiceert 

toch het beste. Hieronder enkele  

onderwerpen die aan de orde zijn gekomen: 

- MR communicatie verbetering 

We willen graag meer naar voren treden als MR. Besproken is dat we de notulen gaan delen  

met leerkrachten en ouders. En ouders uitnodigen voor het bijwonen van een MR  

vergadering, aanmeldingslink op de site. We gaan nog uitzoeken hoe dat op de beste  

manier kan. 

- Procedure verkiezing nieuwe MR leden  

Inmiddels is er al een opvolger voor Hilde. Joost is persoonlijk benaderd en met instemming 

van het team volgt hij in januari 2021 Hilde op namens het team. 

Martijn is na deze vergadering nog één vergadering aanwezig. U ontvangt binnenkort een 

brief hoe u zich kandidaat kunt stellen, als er meerdere mensen belangstelling hebben om in 

de MR plaats te nemen, komen er verkiezingen.   

- Jaarplan  

De MR heeft nog niet kunnen instemmen met het jaarplan. We werken met het A3 jaarplan, 

dit is nieuw, maar nog niet altijd even gemakkelijk te begrijpen. We moeten meer handvatten 

hebben om het duidelijk te begrijpen. Er is ook een terugkoppeling geweest bij de GMR. 

- 2021 Begroting  

De conceptbegroting is nog niet aan de MR beschikbaar gesteld. Gaat eerst langs GMR en 

RvT. Wordt wel januari 2021.  

- Vervanging bij ziekte, noodplan 2020; 

Het ziekteverzuim is gestegen naar 9%. Er zijn twee langdurig zieken. Het regelen van 

vervanging in coronatijd vraagt veel. Gelukkig kunnen we over het algemeen het onderwijs 

goed voortzetten.  

- Samenwerking Christoforus en De Vrije School Almelo 

De samenwerking is door Hans besproken met de betrokken mensen van Christoforus. Van 

de gemaakte afspraken is een document opgesteld en deze is met de MR en het team 

gedeeld.  

Agenda punten voor volgende MR vergadering op woensdag 27 jan. 2021 

- Begroting 2021  

- Jaarplan 

- Oudertevredenheidsanalyse/onderzoek 

- ICT, mediawijsheid 
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- Personeelszaken  

Het was een goede vergadering, sommige onderwerpen die zijn blijven staan komen op de 

volgende vergadering aan de orde. Mocht u nog vragen hebben kunt ten alle tijden mailen 

naar de mr@devrijeschoolalmelo.nl  

 

Vriendelijke groet, de medezeggenschapsraad. 

 

 

adventsvieringen: 

 
Maandag adventsvieringen: 
A.s. zondag begint de Advent. Als de kinderen maandag 30 november op school komen, 

zien de klassen en de school er anders uit, bijvoorbeeld de kransen  die in de klassen hangen, 

het blauw op de mooie tafels met prachtige stenen erop, de sterrenhemel en 

adventskalenders.   

In school wordt de eerste advent gevierd. Helaas kunt u daar dit jaar niet bij zijn. We zullen 

zo nu en dan wat foto’s laten zien, o.a. via facebook. 
 

In de gangen is muziek, er brandt geen licht, er zijn alleen wat waxinelichtjes aan. In de 

school is het stil. We hopen dat alle kinderen rustig de school binnenkomen. 

Ook de andere dagen, waarop er geen muziek in de gangen is, willen we graag de rustige 

stemming in de school vasthouden. 

In de klassen wordt elke ochtend aandacht besteed aan de Advent door een kleine viering: 

kaarsen, zingen, een verhaal. 

In de school zijn de kinderen al wat voorbereid op de Advent. Het is een waardevolle 

ondersteuning als de kinderen, voordat ze maandag naar school gaan, er aan herinnerd 

worden dat de school in adventsstemming is.  

Als de bel (half 9) gaat, sluit de klassendeur en begint de adventsviering in de klas. Het is 

daarom belangrijk niet te laat te komen, want dat verstoort de stemming.  

Ook willen wij u laten weten dat wij, i.v.m. mogelijk brandgevaar, zorgvuldige maatregelen 

hebben genomen. Er is een brandveiligheidsplan dat we diverse keren in de vergadering 

hebben doorgelopen en hebben afgestemd. 

Wilt u waar mogelijk de kinderen met lang haar een staartje in doen en rekening houden met 

kleding? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Kinderen kom, zie het licht  
Gaat in het midden branden.  
Kom met de kaars in je handen.  
’t Kaarsje brandt in je hand.  
Laat het licht in harten ook schijnen,  
Dat het duister spoedig zal verdwijnen”. 
 

mailto:mr@devrijeschoolalmelo.nl
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Maandag adventsvieringen in de klassen: 

Als de kinderen ’s maandags de school binnen komen, wordt er muziek in de gangen 

gemaakt door klas 6. Als de kinderen van klas 1 t/m 6 in de klassen zijn, wordt de dag 

geopend, vaak met een advents-/kerstlied of spreuk en de “normale” ochtendspreuk.  

Daarna lopen de kinderen met hun stoel naar de zaal. Klas 6 heeft snel de muziek uit de 

gangen verplaatst naar de zaal en als de klassen binnenkomen, is er ook daar weer muziek. 

Als iedereen zit komt een kind uit de zesde klas, die op deze dag engel is, naar voren.  

In de hand heeft hij of zij een stok met een kaars. Deze kaars wordt aangestoken aan de krans 

in de zaal, dit gebeurt door een leerkracht. De engel gaat voor het podium staan. Terwijl er 

nog steeds muziek klinkt, steken de “engelen” van elke klas hun klassenkaars aan en zetten 

die op het podium. Als dit licht is aangestoken, wordt er door een van de leerkrachten nog 

een verhaal verteld, passend bij de adventstijd. Als de laatste woorden van het verhaal 

wegklinken, begint de muziek weer en halen de klassenleerkrachten samen met de engelen 

hun eigen kaars weer op en nemen deze mee naar de eigen klas. 

Alle klassen lopen in rust naar hun eigen klas terug, waar de krans nog even wordt 

aangestoken en er ook daar nog een onderdeel van de adventsviering  plaatsvindt. Dan 

worden alle waxinelichtjes gedoofd en gaat iedereen verder aan het werk. 

 

Adventsmuziek 
Elke maandag in de adventstijd is er in de gangen bij binnenkomst muziek te beluisteren. 

Deze adventsconcertjes worden verzorgd door klas 6 onder leiding van juf Marieke.  

 

 

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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BIJLAGEN: 

 


