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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. 16 

11-12-2020 
 

 

AGENDA: 
  

  

 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 

 vrij. 8 jan.  : Driekoningenfeest; einde school om 13.00u. voor alle klassen  

   

  

 

KLASSENINFORMATIE: 

 
Kleuterklas Margot/Ellen: 

* Vrijdag 18 december is een korte dag tot 10.30u. Wilt u uw kind deze dag 

een lege schooltas meegeven naar school (dus geen fruit, brood en drinken mee)?  

* Juf Ashley komt vrijdag 18/12 voor het laatst. De kinderen gaan iets voor haar maken. 

Dank je wel Ashley, voor de fijne schooldagen op vrijdag en soms op donderdag! 

 

Kleuterklas Grietje: 

* Willen jullie de kinderen bij voorkeur water meegeven in hun bekers? En de 

boterhammen goed gesneden en het liefst belegd met iets dat er niet afvalt. Een 

extraatje is altijd fijn, maar graag in de vorm van rozijnen, nootjes, stukje kaas, 

kommer, tomaatje, paprika e.d. 

* Doordat we veel ventileren in school is het af en toe kouder dan we normaal gewend 

zijn, voor de kinderen is het erg fijn als zij een extra vestje bij zich hebben. 

Ook een sjaal, muts, wanten en regenlaarzen als het weer daarom vraagt, we gaan 

altijd buiten spelen! 

 

Klas 1 Nicole: 

* Gisteren hadden we een klein glitter feestje in de klas waarvan er vast een aantal mee 

naar huis zijn gekomen. De potjes voor de kerstviering zijn erg feestelijk geworden en 

de komende week blijft de klas er vast wat extra van glimmen.  

* Volgende week vrijdag hebben we een gezellige kerstviering in de klas. Ik zal de klas 

extra mooi aankleden. We zingen, knutselen en tekenen, ik vertel een verhaal en we 

spelen wat spelletjes. Voor wat te eten en drinken wordt gezorgd. 1 Iemand heeft zich 

opgegeven om wat te bakken maar mocht u zin hebben om ook iets lekkers te maken 

mogen de kinderen vast wel wat extra's. Graag wel even opgeven van te voren. 
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* Vrijdag moeten de kinderen een klein tasje of doosje meenemen om wat spulletjes in 

te vervoeren naar huis. 

 

Klas 2 Annemiek/Ilona: 

*    De kinderen mogen op vrijdag 18 december een doosje meenemen voor de spulletjes 

van de kerstviering (graag onder de kapstok zetten). 

*        Vrijdag 18 december hoeven de kinderen geen tas met eten mee te nemen. 

*        Wie wil er voor de kerstviering iets bakken, bijv. kerstkoekjes o.i.d., iets kleins zoets of  

          hartigs. Het moet al klaar, zijn dus geen kerstbrood o.i.d. dat moet worden gesneden        

          etc. graag mailen of via klassenapp. 

*        Wilt u er alvast aan denken dat de kinderen woensdag 16 december het volgende mee 

moeten nemen: 

een klein bakje met oase (nat) en diverse groene takjes, bijv. spar, klimop, hulst, mos 

e.d. Wat versierselen mag ook. Eventueel een snoeischaar meenemen. Wilt u dit de 

kinderen dinsdag 15 december meegeven?  

*        Wie wil op donderdag 17 december vanaf 14.15u. de klas helpen klaar te maken voor 

de kerstviering (zonder kinderen)? We mogen per klas 2 ouders vragen om te helpen. 

Graag naar Annemiek mailen of aangeven in klassenapp. WIE HELPT!! 

*        Wie wil op vrijdag 18 december om 10.30u. de klas helpen op te ruimen en weer klaar 

te maken voor na de kerstvakantie? (zonder kinderen). Ook hiervoor mogen we twee 

ouders vragen. Graag naar Annemiek mailen of aangeven in klassenapp.WIE O WIE 

MELDT ZICH??  

*        Veel kinderen gaan goed vooruit met lezen. Daar heeft het lezen in de klas, het 

tutorlezen etc. aan bijgedragen, maar ik denk dat ook het thuis lezen veel 

toevoegt.Heel fijn om te zien. 

 

Klas 5 Joost/Ilona: 

* Donderdag 17 december gaan we onder schooltijd kijken naar het Kerstspel en gaan 

we een kerst-knutsel maken met ons sint cadeau. Deze dag gaan we ook gewoon 

gymmen. 

* Vrijdag (18 december) vieren we kerst in de klas. We gaan er een gezellige ochtend 

van maken. Wat zaken gaan mee naar huis, het is handig dat hier bij het ophalen van 

de kinderen aan gedacht wordt. Let wel, deze dag eindigt om 10.30u!   

* De kinderen nemen vrijdag 18 december de krijtjes (blokjes en staafjes) mee. Wilt u 

deze in de vakantie schoonmaken (met terpentine), eventueel aanvullen en maandag na 

de vakantie weer meegeven (graag in de daarvoor bestemde etuis en niet in blikjes)? 

De kinderen krijgen dan ook de potloden mee. Wilt u de potloden waar nodig 

aanvullen (LyraSuper Ferby ongelakt dikke driehoek potloden)? De kleuren zijn in 

ieder geval oranje, groen, bruin, blauw, rood, geel, paars, lichtblauw, roze. In totaal 

niet meer dan 15 kleuren. Zowel de potloden als de blokjes, de staafjes zijn o.a. te 

koop bij Meander (telefonisch of via de webwinkel). 

 

Klas 6 Marieke: 

* De kinderen moeten de kleding/attributen die ze nodig hebben voor het Kerstspel 

uiterlijk maandag bij zich hebben. Willen jullie ze daarbij helpen? Voor vragen kun je 
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het best de app of de mail gebruiken. Ilona is 'hoofd-kleding', dus zij weet ook wat er 

nodig is. 

De laatste informatie over het spel komt volgende week, hou de mail/app dus goed in 

de gaten. 

* De kinderen van klas 6 zijn vrijdag 18 december vrij, maar mogen gerust naar school 

komen om, nadat we samen in de gang even muziek hebben gemaakt, nog even 

gezellig na te genieten (mét wat lekkers natuurlijk!) en eventueel te helpen met 

opruimen.  

 

Nieuws van de directeur: 

Attentie voor alle ouders 

2020 is een bijzonder jaar voor ons allen. Ik ervaar dagelijks een geweldige inzet van alle 

collega’s om het onderwijs goed voort te laten gaan. Dat stemt tot grote tevredenheid. Hun 

inzet en verbondenheid met de school is groots. 

Ook van u als ouder is in deze corona tijd heel veel gevraagd. Wij danken u heel  hartelijk 

voor uw inzet tijdens de tijd dat de school dicht was en voor uw begrip over alle 

maatregelen. 

Een kleine attentie is dan ook wel op zijn plaats dachten wij.   

Het oudste kind van ieder gezin krijgt dan ook volgende week woensdag het prachtige 

winternummer van ‘Seizoener’ mee naar huis. Op de achterkant leest u daarin onze wens 

voor Kerstmis en Nieuwjaar. Een aardigheidje voor onder de kerstboom nu er toch 

nauwelijks bezoek mag komen……Veel leesplezier gewenst.  
 

Personele veranderingen 

Graag informeer ik u over de volgende personele veranderingen.   

Het ziekteverlof van juf Ellen gaat na de kerstvakantie nog voort. Juf Margot en juf Ashley 

hebben haar tot nu toe vervangen. Na de vakantie zal juf Evelien op donderdag en vrijdag 

met deze kleuterklas werken. Op maandag a.s. maakt Evelien nader kennis met de klas zodat 

zij goed kan starten.  
 

Zoals bekend gaat juf Hilde van klas 3 afscheid nemen van de school. Zij gaat van haar 

vervroegd-pensioen genieten. Juf Maaike (werkt al 1 dag in de week met de klas) werkt na 

de vakantie op maandag, dinsdag en woensdag met klas 3. Op donderdag en vrijdag komt 

meneer Mattis ons team versterken.     
 

Wij heten Evelien en Mattis van harte welkom en hopen dat zij snel gewend zijn op onze 

school.  
 

Kerstspel 

Na het mooie Paradijsverhaal van meneer Jan volgt volgende week het Kerstspel. Dat wordt 

dit jaar opgevoerd door alle kinderen van klas 6 onder leiding van Marieke. Dat zal vast heel 

bijzonder worden!! 

 

Opknappen plein 

Komende weken worden een aantal banken vervangen. 

We gebruiken daarvoor echt duurzaam  Twents 

eikenhout. Zagerij Zaaghuis uit Vriezenveen voert de 

werkzaamheden uit. Een aantal ouders heeft o.l.v. juf 
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Grietje de nodige oude banken ondertussen gesloopt. En met flinke wilgentenen zijn er 

enkele mooie natuurlijke plekken gevlochten.  

 

Fijn weekend gewenst,  

 

Hans Verkley 

 

 

ALGEMENE MEDEDELINGEN: 

 

Mededelingen van de vertrouwenspersonen: 

Het inloopspreekuur in school kan helaas niet meer plaatsvinden. 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). 

 

Even voorstellen juf Vera, de nieuwe gymjuf:  

Beste ouders, verzorgers, 

Via deze weg wil ik mij graag aan jullie voorstellen. Al vanaf dat ik zelf op de basisschool 

zat wilde ik heel graag gymleerkracht worden. Tot op de dag van vandaag ben ik nog steeds 

reuze blij met mijn keuze. Ik geef gymles op 3 basisscholen in Enschede en sinds kort ook 

hier op school. Na jaren lang aan turnen en daarna aan wedstrijdzwemmen gedaan te hebben, 

doe ik nu aan hardlopen. Dat kan heerlijk in de natuur achter mijn huis hier in Almelo. Ik 

woon daar met mijn twee kinderen.  

Vorige week heb ik hier een fijne start gemaakt en ik hoop dat we nog veel sportplezier gaan 

beleven met elkaar 

Vriendelijke groet, Vera  

 

Hoofdluis geconstateerd: 

Er is hoofdluis geconstateerd op school! Wilt u uw kinderen regelmatig goed inspecteren op 

hoofdluis?! En vooral ook maatregelen treffen als u ze aantreft? I.v.m. corona doen we geen 

hoofdluiscontrole op school, dus is het extra belangrijk dat u het als ouders zelf doet bij uw 

kind(eren). 

 

Joggingbroeken gezocht: 

Wie heeft er nog oude (jogging)broeken in de maten 104, 116,  128, 134 voor de 

kleuterklassen. Zeker nu het weer vaker nat weer is kunnen wij ze goed gebruiken. Graag 

even afgeven bij een van de kleuterjuffen. 

 

Koffers gezocht: 

Wie o, wie heeft voor mij, Juf Hilde, twee oude koffers die je niet meer gebruikt, voor mijn 

reis. Deze koffers komen niet meer terug naar Nederland. 

 

 

 

mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl


6 

 

Vergeetmijnietje volgende week: 

Volgende week komt het Vergeetmijnietje op donderdag 17 december uit i.p.v. vrijdag. 

 

School eerder uit op vrijdag 18 december: 

Volgende week vrijdag 18 december eindigt de schooldag voor alle kinderen om 10.30u. 

 

adventsvieringen: 
 

Maandag adventsviering: 

In school wordt maandag 14 december de derde advent gevierd.  
 

In de gangen is muziek, er brandt weinig licht. In de school is het stil. De klassen 1 t/m 6 

hebben een adventsviering in de zaal. 
 

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

stemming in de school houden. Wilt u de kinderen helpen herinneren rustig de school binnen 

te gaan. 

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

kaarsen, zingen, een verhaal. 
 

Om 8.30 uur sluit de klassendeur en begint de adventsviering in de klas. Het is daarom 

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

 

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 kleine adventsconcertjes worden verzorgd door klas 6.  
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Prachtige adventstuin in de zaal. 

 

 

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. 

 
In het Peuterhuis en op de BSO staan wij stil bij de adventstijd. We vertellen dagelijks een 
passend verhaal en ook onze mooie tafel is in kerstsfeer.  
 

 

 

 


