’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. 23
12-02-2021
AGENDA:
vrij. 19 febr. : schooldag voor alle klassen met uitzondering van klas 2
ma 22 febr. t/m
vrij. 26 febr. : voorjaarsvakantie

KLASSENINFORMATIE:
Drie kleuterklassen:
Beste kleuterouders, de bosdag van 5 maart gaat niet door, vrijdag 12 maart is er wel weer
een bosdag
Kleuterklas Margot/Evelien:
*
Wat fijn dat we dinsdag weer naar school konden en dat we weer met elkaar konden
spelen! Wat zijn de kinderen gegroeid!
*
Na de voorjaarsvakantie hoeven de kinderen geen sloffen meer mee naar school te
nemen. Ze mogen daar de gymschoenen van school voor gebruiken.
Twee moeders hebben prachtige stoffen tasjes gemaakt die aan de kapstok in de gang
blijven hangen. De eigen tasjes geven we weer mee naar huis.
Kleuterklas Kim/Wendy:
*
Woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 maart is juf Kim afwezig; juf Deborah vervangt
*
Maandag 8 maart heeft juf Wendy een studiedag; juf Kim vervangt
Kleuterklas Grietje:
*
Dinsdag 16 februari is juf Grietje afwezig. De kleuterklas is deze dag vrij
Klas 1 Nicole:
Eindelijk was daar dan de eerste schooldag na een lange lockdown. Sommige kinderen
konden niet wachten om weer te beginnen en voor anderen was het ook best wel spannend.
Zeker toen bleek dat juf Nienke voor de klas zou staan i.p.v. juf Nicole. Maar wat was het
goed om elkaar weer te zien en wat hebben we het fijn gehad! Na alle schoolspullen te
hebben geordend, wat al een rekenactiviteit op zich was, zijn we begonnen met de
heemkunde periode. We hebben het gehad over de seizoenen, de maanden van het jaar en de
geboortedatum van de kinderen. En hoe mooi is het dan als je met een dik pak sneeuw de
winter echt mag ervaren! De sneeuw was ook de reden om de ‘eeuw’ vervroegd aan te leren.
Daarnaast hebben we weer allerlei nieuwe soorten woorden geleerd en kwamen we zomaar
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tot de ontdekking dat we al ‘voetbalhandschoen’ kunnen schrijven. Wat een leerplezier in de
eerste klas!

Klas 2 Annemiek/Ilona:
Deze week weer met z’n allen in de klas. Ordenen van het materiaal, vreugde van het elkaar
weer zien en wennen aan het met elkaar werken en niet de hele dag gewoon kunnen praten
tegen konijn, cavia of papa of mama.
• De kinderen hebben al ruim voor de eerste pauze trek en ook bij de 2e pauze geven ze
aan graag meer te willen eten.
De kinderen hebben vast genoeg mee, maar moeten ook weer wennen aan het ritmisch
eten. Misschien kunnen jullie met jullie kinderen overleggen of en wat ze misschien
meer mee kunnen nemen naar school.
• Vrijdag 12/2 is Ilona in de klas. We hebben deze week de dinsdag en vrijdag
omgeruild. Volgende week is Ilona weer gewoon op de dinsdag in de klas.
• A.s. donderdag 18/2 mogen de kinderen een spelletje meenemen. De rest van de
informatie over de afscheidsdag volgt zo snel mogelijk.
• De ouders waarvan het kind in de coronatijd jarig was, hebben afgelopen week een
mail gekregen. De meeste ouders hebben hier op gereageerd. Willen degenen, die dat
nog niet hebben gedaan, dit ook aub doen? Het antwoord mag ook zijn dat je liever
niet meedoet aan het voorgestelde plan.
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klas 3 Maaike/Mattis:
Wat was het fijn om deze week dan toch echt iedereen weer te zien in de klas! Maandag
konden we thuis nog even genieten van de sneeuw en de rest van de week hebben we op
school ook genoten van alle sneeuw.
In de pauzes werden er sneeuwpopjes gebouwd, kinderen speelden samen met de slee en er
gingen veel sneeuwballen door de lucht. Ook de juf was niet veilig! Met een deel van de klas
werd er dan ook woensdag tijdens het extra buitenspeelmoment nog een sneeuwbalgevecht
gehouden. Ik kan je zeggen, sneeuw achter de trui is best fris! :)
Ook hebben we soep gemaakt met elkaar en is er getrakteerd op beschuit met muisjes.
Met meneer Mattis zijn de kinderen donderdag naar het park geweest om te sleeën en te
spelen. En er is fijn gezongen met heuse gitaarbegeleiding van meneer Mattis.
Hebben we nog wel wat geleerd? Jazeker! We zijn bezig geweest met de voorzetsels en
interpunctie. Deze week ging het over het uitroepteken en maakten sommige kinderen een
eigen gedicht vol met uitroeptekens. Want wat zegt zo'n uitroepteken eigenlijk? En wanneer
gebruik je hem? Spelenderwijs en in het schrift zijn we met taal bezig geweest.
En na een weekend vol met sneeuw en hopelijk veel zon gaan we volgende week aan de slag
met een ander leesteken.
Klas 6 Marieke:
Wat was het heerlijk om elkaar weer live te ontmoeten deze week! Helaas zijn we nog niet
helemaal compleet geweest, ondanks de live-stream die we dagelijks hebben met de 'thuiszitters'. We werken halve dagen op school aan het ontmoeten van elkaar, het maken van
toetsen en natuurlijk de Natuurkunde periode. Het was verrassend om te merken wat de
meeste kinderen hadden opgepikt van de digitale lessen en hoeveel vragen ze al konden
beantwoorden over 'Geluid'. Groot compliment voor hun inzet de afgelopen tijd!
Volgende week zal het rooster zoals het was nog zo verder gaan, dus de opdrachten van de
weektaak (rekenen en taal) moeten ook volgende week (digitaal) thuis gemaakt worden. De
schooldag eindigt voor de 6e klas om 12.30u. Willen jullie meekijken of het maken van de
weektaak lukt? Als het te veel/te weinig/te moeilijk/te makkelijk is, dan is contact met mij
opnemen het slimste. Dan regelen we samen opdrachten op maat.
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Volgende week gaan we de toetsweek in, iedere ochtend zullen de kinderen dan bezig zijn
met hun laatste reguliere toetsronde vóór de eindcito in april.
In de klas mogen de kinderen geen natte schoenen aan, dus willen jullie dikke sokken/sloffen
meegeven? We hebben inmiddels de juiste modus gevonden om te luchten met zoveel
puberlijven in het lokaal. Dat betekent echter wel dat het soms wel frisjes kan zijn en dan is
een extra vest oid (dat op school zou kunnen blijven) erg welkom.
Op maandag 8 en dinsdag 9 maart zijn er voortgezet onderwijs gesprekken met Marieke,
Mirjam en ouders/leerlingen vsn klas 6; juf Marloes vervangt.

Tijdens de lockdown hebben de kinderen van klas 6 thuisgewerkt aan hun boekendoos.
Vandaag hebben we het werk samen bekeken, en wat een prachtige exemplaren zaten
ertussen. Het is jammer dat we er nu geen tentoonstelling van kunnen maken, wie weet kan
dat later in het jaar alsnog
Nieuws van de directeur:
Afscheid van De Vrije School Almelo
Met ingang van 1 maart a.s. beëindig ik na bijna 45 jaar mijn loopbaan in het basisonderwijs.
Met grote tevredenheid, voldoening en dankbaarheid kijk ik op deze periode terug.
In 1976 startte ik, na mijn opleiding in Rotterdam, op De Zevensprong in Boskoop.
Een jaar later werd ik ‘meester’ op de Willibrord/Miland in Bodegraven, de school uit mijn
kinderjaren. In 1985 kreeg ik als jonge onderwijzer van 29 de kans om directeur van deze
school te worden. Die kans heb ik met beide handen aangepakt en daar nooit spijt van gehad.
De functie van directeur heb ik tot op heden met heel veel plezier vervuld.
Na vele jaren ‘Bodegraven’ en enkele jaren ‘Enschede’ ben ik in februari 2017 gestart op De
Vrije School Almelo. Voor mij een nieuw avontuur en een boeiende uitdaging.
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Met de school in Almelo voelde ik mij sterk
verbonden. De grote inzet en betrokkenheid van alle
geledingen heb ik bijzonder gewaardeerd. Een
geweldig ‘toetje’ voor mij deze laatste jaren!
Gedurende mijn loopbaan heb ik getracht mij in te
zetten voor alle medewerkers, de ouders en hun
kinderen. Naast aandacht voor organisatorische en
onderwijskundige zaken, zijn waarden als aandacht
en respect voor mij daarbij heel essentieel geweest.
Ik ga nieuwe wegen bewandelen en heb daar zin in.
Maar ik zal het onderwijs en in het bijzonder onze
school missen.
Dank iedereen voor de hele prettige samenwerking!
Bij wie kan ik terecht?
Met het bestuur is afgesproken dat in noodgevallen jullie in de voorjaarsvakantie de
schoolleiding kunnen bereiken via het mailadres van Annemiek. Haar adres is op dit moment
a.geertsma@devrijeschoolalmelo.nl en wordt spoedig directie@devrijeschoolalmelo.nl. Dit
geldt vanaf woensdag 17 februari a.s. Dat is namelijk mijn laatste officiële werkdag.
Studiedag 19 februari wordt lesdag!
We hebben besloten om de vrije dag van afgelopen maandag (geen lesdag vanwege ijs- en
sneeuwoverlast) op vrijdag 19 februari in te halen. De studiedag wordt naar een later
moment verplaatst. De kinderen hebben dus gewoon school. Mocht dat voor ouders een
groot probleem zijn vanwege reeds geplande afspraken, neem dan met mij contact op.
Klas 2 op vrijdag 19 februari vrij
Annemiek sluit op donderdag 18 februari a.s. haar werken met klas 2 af. Dat zal vast een
gezellig feestje worden. Op vrijdag heeft haar klas vervolgens vrij. Zodoende kan Annemiek
deze dag benutten om te werken aan haar directietaken. Als je hier vragen over hebt, neem
dan even met Annemiek contact op.
Kom op tijd……
Het is prachtig winterweer. In het begin van de week hadden we hier hinder van. Dat is nu
niet meer het geval. Daarom wil ik iedereen vragen om op tijd op school te komen. Voor
kinderen die ver weg wonen is dat soms lastig, maar als je op 5 minuten afstand woont is te
laat komen uiteraard niet nodig.
Nieuwe collega in klas 2
Doordat Annemiek directeur wordt, is er een nieuwe collega aangetrokken voor klas 2. Het is
Mansi Geertshuis. Zij is nu nog leerkracht op de vrijeschool in Oldenzaal. Direct na de
voorjaarsvakantie gaat zij starten. Mansi werkt 3 dagen met klas 2 en Ilona werkt 2 dagen
met de klas. Ilona was al wekelijks één dag aan de klas verbonden en is heel goed bekend
met kinderen en lesstof.
Samen met Annemiek gaan Ilona en Mansi zich voorbereiden op een goede start op maandag
1 maart. N.b. de ouders van klas 2 ontvangen vandaag nog nader bericht hierover.
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Succes gewenst!!
Ook langs deze weg wens ik Annemiek het allerbeste toe. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij
de school in de komende jaren op prima wijze verder zal ontwikkelen en alle goeds zal weten
vast te houden. En dat samen met de inzet van het geweldige team. Ik geef graag aan haar het
stokje door.

Met een hartelijke groet, 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).
Verkeersbrigadiers; wie wil bijspringen?
Omdat de zesdeklassers momenteel kortere lesdagen hebben vanwege herstel van de
leerkracht kunnen zij de komende ‘s middags na schooltijd (om 14.15u.) niet brigadieren.
Zijn er mensen die bij kunnen springen (uiteraard samen met een ‘gediplomeerde’
verkeersbrigadier)? Mocht dit niet gaan lukken dan betekent dat dat er de komende periode
helaas geen verkeersbrigade is, omdat brigadieren voor één persoon niet te doen is.
(P.S. ook aankomende dinsdagochtend is er helaas maar één verkeersbrigadier; is er iemand
die dan bij wil springen?).
U kunt zich melden bij onze verkeersouder Paulien Schrijver: schrijver_p@hotmail.com
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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:
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