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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. 24 

19-02-2021 

 
 

AGENDA: 

 
 ma 22 febr. t/m 

 vrij. 26 febr. : voorjaarsvakantie 

 

 Ouderavond : 

        do. 4 mrt. : klas 2 Ilona/Mansi (online, zie uitnodiging van 18/2) 

 

  

 

KLASSENINFORMATIE: 

 
Drie kleuterklassen: 

Beste kleuterouders, de bosdag van 5 maart gaat niet door, vrijdag 12 maart is er wel weer 

een bosdag 
 

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: 

Wat een bijzondere tijd leven we in, eindelijk weer samen is wel iets heel moois, voor de 

kinderen en voor mij. 

Zoveel sneeuwpret hebben we in jaren niet gekend, en het kwartetten met jassen, broeken, 

wanten e.d. was ook een hele uitdaging. 

Wat zijn de kinderen enorm gegroeid in al die weken dat we elkaar niet of nauwelijks 

konden zien, tanden gewisseld, maar ook dapperder geworden, of nieuwe vaardigheden als 

breien geleerd. Een kleuterklas met tien kinderen die kunnen breien heb ik niet eerder gehad! 

Rustig weer beginnen was eigenlijk niet nodig de werk en speellust straalde er op vele 

manieren vanaf. Ook zag je natuurlijk dat dat best veel energie vraagt, samen spelen, weer op 

school zijn, sneeuw en kou. 

Twee nieuwe klasgenootjes zijn nu begonnen, Váyen en Damian, ze hebben beide al aardig 

hun draai gevonden. Welkom in onze klas. Na de voorjaarsvakantie zullen er nog drie 

nieuwe klasgenootjes bij komen. Goede vakantie allemaal. 

 

Klas 1 Nicole: 

Ook deze week hebben we weer veel beleefd met elkaar. De sneeuw smolt, waardoor 

zichtbaar werd dat de natuur weer langzaam ontwaakt. Jort nam prachtige sneeuwklokjes 
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mee, zodat we hier ook in de klas van konden genieten. We schreven er een gedichtje over 

en tekenden ze na. Op het bord stonden ‘lucht woorden’ (woorden met ‘cht’) en een lieve 

boodschap van juf Nicole. Naast alle reken- en taalactiviteiten, hebben we getekend, 

geknutseld en konden de meeste kinderen niet wachten om weer verder te breien aan hun 

uiltje of fluitzak. Nu eerst een weekje vakantie, maar daarna zal de moeder van Oscar 

waarschijnlijk al snel heel wat fluitzakken in elkaar mogen zetten! 

  

                 
 

 

Klas 2 Annemiek/Ilona: 

De echte laatste week met de kinderen in de klas begon afgelopen maandag zeer bijzonder 

met ijzel en tevens kwamen juf Mansi en juf Ilona om zich samen voor te stellen. Juf Mansi 

lukte het om uit Hengelo te komen. Wel spannend, een nieuwe juf, maar nadat de kinderen 

en de juffen elkaar wat hadden verteld zijn juf Ilona en juf Mansi in de klas gebleven en 

hebben we samen heerlijk sneeuwklokjes getekend. 

De verdere week hebben we gewerkt, maar ook zo nu en dan wat extra buiten gespeeld, want 

het naderende afscheid en het weer aan school wennen na een tijd thuis te zijn geweest, was 

wel merkbaar. 

Donderdag was het dan zo ver: het afscheid. Wat 

was het een gezellige dag. Een mooi verhaal, 

cadeautjes, mooie woorden, een lied, een echte high 

tea met veel lekkers, georganiseerd door de ouders 

van 8 kinderen die de afgelopen tijd jarig waren of  

in de voorjaarsvakantie jarig worden, en natuurlijk 

ook verkleden, toneelstukjes maken en spelen en tot 

slot een groot toneelstuk, samen met de hele klas 

spelen die juf ter plekke bedacht. Heel spannend, 

over veel prinsessen en piraten en een heel 

bijzondere heks. 

Ten slotte een afscheidscadeautje van juf en met een 

mooi lied naar huis. 

Lieve kinderen en ook ouders, dank voor het bijzondere afscheid van natuurlijk de leukste 

klas en oudergroep! We zullen elkaar vast nog blijven zien en zoals ik jullie al schreef: als 

we weer meer kunnen, moeten we samen met de twee nieuwe juffen maar eens een feestje 

bouwen. 
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klas 3 Maaike/Mattis: 

* Dit was alweer de laatste week voor de vakantie. Tijd om eens lekker uit te waaien met 

het gezin zonder schoolwerk. Wij hebben een fijne week gehad. De kinderen hebben 

een eigen planning gemaakt voor de weektaak van rekenen. Dit werkt erg goed. Bij de 

taalperiode kwam het vraagteken aan bod. Mochten de kinderen thuis veel vragen 

stellen dan weten jullie nu waarom…  

* Ook was er het afscheid van directeur Hans. Na vele fijne jaren gaat hij genieten van 

zijn welverdiende pensioen. De kinderen hebben woensdag afscheid kunnen nemen en 

wij wensen Hans het allerbeste toe. Ook wensen wij Annemiek veel succes met haar 

nieuwe functie als directeur. 

* Wat wij verder nog hebben gedaan deze week? Fluiten, zingen, Engels (leenwoorden 

en vertalingen bestuderen), Speedwriting, vormtekenen, rendictee, zweeds loopspel, 

kalligram, Origami, dobbelsteen lezen, gedichten schrijven, breien en nog veel meer.  

* De kinderen nemen vrijdag 19 februari 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 en de staafjes zijn o.a. te 

koop bij Meander (telefonisch of via de webwinkel). 

 

  
 

Klas 5 Joost/Ilona: 

* Na 5 weken van online-lessen volgen en 2 weken van fysiek-onderwijs mogen we 

allemaal gaan genieten van deze wel verdiende voorjaarsvakantie. Via deze weg wil ik 

iedereen bedanken voor de betrokkenheid en inzet de afgelopen weken.  

* De afgelopen weken hebben we in de klas gewerkt aan de Economische 

Aardrijkskunde periode, na de vakantie gaan we hier mee verder. Alle kinderen 

hebben een product gekozen en gaan een spreekbeurt over dit product maken. Op 

donderdag 04 maart en vrijdag 05 maart houden alle kinderen een spreekbeurt over dit 

zelf gekozen product. De afgelopen week hebben we in de klas hieraan gewerkt, elke 

dag hebben we een onderdeel van de spreekbeurt behandeld. Het is wel de bedoeling 

dat de kinderen thuis informatie verzamelen, werken aan creatieve opdrachten en dit 

meenemen naar school. Het zou heel fijn zijn dat jullie als ouders interesse tonen, door 

vragen te stellen over de voortgang. Maandag hebben de kinderen een handleiding 
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gekregen over het voorbereiden van de spreekbeurt. Materialen (karton etc.) voor de 

spreekbeurt kan iedereen gewoon van mij krijgen!!  

* Ook na de vakantie wil ik graag dat de kinderen niet op schoenen de klas 

binnenkomen, dus willen jullie dikke sokken/sloffen meegeven? We hebben inmiddels 

de juiste modus gevonden om te luchten. 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. 

* De kinderen nemen morgen 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:  

* Wat is er ongelofelijk hard gewerkt door de zesdeklassers die deze week op school 

waren. We hebben iedere ochtend toetsen gemaakt en na de kleine pauze bogen we 

ons over de natuurkunde proeven met als onderwerp 'LICHT'. Op de foto ziet u enkele 

plaatjes uit de periodeschriften, wat ziet het er mooi uit. 's Middags werkten de 

kinderen thuis aan hun digitale weektaak, wat ook weer veel discipline van ze vroeg. 

Over discipline gesproken: afgelopen dinsdag waren we zelfs al om 7.15 u in het park 

om de zonsopgang te kunnen zien, maar helaas werkte het weer niet mee en was het te 

bewolkt om de zon te kunnen zien.  

* Nu gaat de zeer verdiende voorjaarsvakantie in. Daarna zullen we weer met korte 

dagen beginnen, afhankelijk van wanneer er weer vaklessen zullen zijn zal het rooster 

weer worden uitgebreid. Hierover krijgen jullie een mail van Annemiek. 

* Op 8 en 9 maart zijn de VO-gesprekken en zal Marloes in de klas zijn. Hebben jullie 

allemaal al een tijdstip aangegeven? Dat kan door een mailtje te sturen naar Mirjam, 

zij gaat over de planning.  

* De toetsen die door enkele kinderen gemist zijn (door ziekte of andere reden) zullen na 

de vakantie worden ingehaald. 
 

 
Periodeschrift ‘Licht’ 
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Nieuws van de directeur: 

Beste ouders en verzorgers, 

Veel mensen zullen mij misschien al kennen of weten wie ik 

ben, maar ik ben natuurlijk niet voor iedereen bekend. Deze 

week nog maar een klein berichtje i.v.m. afscheid nemen, 

voor de klas staan en het nieuwe directeursschap. Na de 

vakantie zal ik mij uitgebreider voorstellen. 

Voor nu kan ik zeggen dat ik er naar uitkijk deze taak op mij te nemen en ik hoop dat wij 

elkaar in de toekomst op veel verschillende momenten en plaatsen zullen treffen. 

Mocht u vragen hebben, kunt u mij nu bereiken op a.geertsma@devrijeschoolalmelo.nl en 

directie@devrijeschoolalmelo.nl  Op dit moment is het handig uw mail naar beide 

mailadressen te sturen. 
 

Met vriendelijke groet, Annemiek Geertsma 
 

 

       

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). 

 

Open Dag gaat NIET door: 

Beste ouders, de Open Dag van zaterdag 6 maart a.s. gaat vanwege de corona-maatregelen 

niet door. Kent u mensen die belangstelling hebben voor onze school dan mag u natuurlijk 

altijd doorgeven dat zij contact kunnen opnemen met de school. Dit kan via 

administratie@devrijeschoolalmelo.nl of telefonisch via 0546-492727. 

 

Dag allemaal! 

Afgelopen woensdag was mijn laatste werkdag. En het werd een hele bijzondere feestelijke 

dag. Alle klassen kwamen langs in onze prachtige zaal. De klassen zongen, vertelden, gaven 

werkjes en cadeautjes. Wat is er in deze coronatijd toch nog veel mogelijk! 

Van iedere klas kregen mijn vrouw en ik allerlei verschillende bessenstruiken. Die gaan in de 

moestuin spoedig een plekje krijgen. Op naar ons eigen voedselbos! 

Ik dank iedereen heel hartelijk voor deze dag. Een dierbare herinnering aan een prachtige 

school.  

Ik ben nog volop aan het nagenieten van alle mooie wensen en van de boeken en bloemen en 

van vele leuke en originele cadeautjes en kaarten!  Ook heb ik een heel mooi album 

ontvangen met tekeningen en wensen van alle kinderen en ouders.  

Nogmaals dank daarvoor!! 

Bij een afscheid hoort ook een cadeautje. Alle klassen hebben een kleine traktatie ontvangen 

gisteren en ik heb een stapeltje boeken achter gelaten.  

mailto:a.geertsma@devrijeschoolalmelo.nl
mailto:directie@devrijeschoolalmelo.nl
mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
mailto:administratie@devrijeschoolalmelo.nl
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Daarnaast wordt er in de voorjaarsvakantie in de hoek van het grote plein een bankje 

geplaatst. Daar achter komt ter herinnering aan mijn tijd op De Vrije School Almelo een 

Walnotenboom te staan.  

Ik wens iedereen het allerbeste toe, alvast een mooie voorjaarsvakantie en alle goeds voor de 

toekomst! 

 

Meneer Hans 

 
 

 

Afscheid Hans: 

Afgelopen woensdag hebben we afscheid genomen van Hans als onze directeur. 

4 Jaar geleden kwam hij bij ons en zijn afscheid konden wij natuurlijk niet zo voorbij laten 

gaan. Niet alleen nam hij afscheid van onze school, maar ook van een 45 jarige loopbaan in 

het onderwijs. 

In Coronatijd is het niet gemakkelijk afscheid te nemen. Er zijn vele variaties voorbij 

gekomen, maar door te denken in mogelijkheden konden we er afgelopen woensdag dan toch 

nog op een mooie wijze vorm aangeven. Hans werd samen met zijn vrouw in een mooi 

versierde zaal op een heerlijk bankje gezet en zo kwamen de kleuterklassen en klas 1 t/m 

klas 6 bij hem op bezoek. Elke klas naam een struik of boompje mee voor zijn nieuw te 

maken voedselbos in Beckum. In deze struikjes hingen de namen van alle kinderen. Elke 

klas liet iets zien, zong iets en sprak Hans toe. Een mooi geheel, omlijst door pianomuziek, 

gespeeld door Nadja. 
 

Na schooltijd hebben we Hans nog toegesproken via een Teamsbijeenkomst met echte 

bubbels, taart en een nootje. Hij kreeg een mooi vogelhuis, een prachtig boek met gedichten 

en nog vele cadeautjes en kaartjes.  

Hans gaf de school ook een prachtig cadeau: een notenboom en een bankje dat a.s. 

donderdag in de voorjaarsvakantie op het plein geplaatst wordt, daarnaast nog een paar 

mooie boeken voor elk wat wils. 
 

Bij deze willen we Hans danken voor zijn grote inzet en voor zijn trots naar onze mooie 

school. Wij wensen hem veel goeds toe en hopen dat hij samen met de mensen die hem lief 
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zijn mooie nieuwe paden gaat bewandelen en ……. Hans, je blijft natuurlijk altijd welkom 

bij bijv. de kerstspelen, een jaarfeest of gewoon zomaar. 

 

 
 

 

Even voorstellen juf Mansi: 

Zoals jullie wellicht al vernomen hebben, zal ik na de vakantie les gaan geven in klas 2. 

Tot voorheen was ik werkzaam op de vrije school in Oldenzaal.Ik heb daar altijd met veel 

plezier gewerkt en verheug mij erop dat nu op deze prachtige school te mogen doen! 
 

Ik houd enorm veel van planten en kleur en ben tijdens een reis naar Japan enorm 

gefascineerd geraakt over dit land en de cultuur.  
 

Wat ik het leukste vind om te doen in mijn vrije tijd is:  

fietsen, wandelen, breien, tekenen, schilderen, lezen, vreemde talen leren, Aziatische series 

kijken en muziek luisteren en maken. Jullie lezen het al: ik verveel me zelden! 

Je mag me altijd wakker maken voor goede sushi! Daar word ik ook heel blij van! 
 

Ik wens jullie allen een hele fijne vakantie en verheug me erop jullie te zien! 
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Voorjaarsvakantie: 

Volgende week is de voorjaarsvakantie, deze duurt t/m vrijdag 26 februari. 

Wij wensen iedereen, ondanks deze vreemde tijd, een fijne vakantie toe! 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 


