’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. 26
12-03-2021
AGENDA:
vrij. 2 april
ma. 5 april
di. 27 april
ma. 3 mei t/m
vrij. 14 mei

: geen school i.v.m. Goede Vrijdag
: geen school i.v.m. 2e Paasdag
: geen school i.v.m. Koningsdag
: Meivakantie (hierin vallen dus ook Bevrijdingsdag en Hemelvaart)

KLASSENINFORMATIE:
Klas 1 Nicole:
Naast taallessen (waarbij we deze week o.a. plank woorden leerden schrijven en ooi, aai oei
woorden lezen) en rekenlessen (over geld, racerekenen, tellen tot 100 en terug en allerlei
splitsingen zoals de verliefde harten...) krijgen de kinderen ook vaklessen zoals de tekenles
over de wortelkinderen op maandag en vervolgens het schilderen op woensdag. Ik probeer
jullie even mee te nemen naar afgelopen woensdag:
Schilderen: de kinderen pakken hun schilderplank uit de kast. leveren hun oude schildering
met naam erop in en pakken een nieuw blad. Verf, penselen, sponzen en waterpotten worden
uitgedeeld. Met de spons maken zij hun papier nat; voorkant, even wachten, achterkant en
weer de voorkant. Ligt bij iedereen het blad goed opgespannen op de plank? Vastgeplakt en
zonder luchtbellen? Dan kunnen we beginnen en volgen de kinderen het verhaal van de
kleuren. Ze doen de stapjes na die ik voor doe op mijn eigen blad. Eerst de vrolijke geel die
licht en warmte brengt en samen met het koele rustige blauw van de aarde een mooie groen
vormen. Dan het warme geel, vriendelijke oranje en krachtig rood die mee willen spelen. Bij
wie lukt het om paars te maken? " oooh juf dat wordt heel mooi, alle kleuren kunnen we
maken, het lijkt wel een lentefeest!"
Vandaag proberen we tijdens de knutselles iets te vilten om aan de mooie paastakken te
hangen die Jort voor ons heeft meegenomen. Over palmpasen/pasen stuur ik de ouders van
klas 1 volgende week nog wat extra informatie.
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Klas 2 Mansi/Ilona:
Er is ook deze week weer hard en leuk gewerkt in klas 2. De lente komt steeds meer de klas
binnen. Op het bord heeft de boom van de seizoenen als bloesems gekregen en er zijn
krokussen gemaakt. Het borduren van de fluitenzak is ook weer begonnen, veel kinderen
vonden het leuk om daar weer lekker mee aan de slag te gaan.
Bij het rekenen wordt er flink geoefend met sommen op de getallenlijn, we zien dat er nog
wel wat kinderen zijn die dat lastig vinden. In de klas wordt er bij rekenen soms gewerkt met
een rekenrek, maar daar kun je ook hele mooie patronen op maken.
Deze week zijn we ook bezig geweest met tijd. We hebben het over de klok gehad en over de
maanden van het jaar, de seizoenen en over hoe lang een uur en minuut duren. Al met al
weer een volle week, maar wij vonden het een fijne week.

Klas 3 Maaike/Mattis:
Deze week hebben we een fijne week gehad. Dit was de laatste week van de taalperiode,
waarbij de kinderen veel taalspelletjes en opdrachten hebben gemaakt. Zo hebben ze hun
eigen spellingsmemoryspel ontwikkeld, miniatuurwoordzoekers opgelost en
spellingscategorieën gedobbeld.
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Volgende week start de rekenperiode, waarbij Juf Maaike en meneer Mattis al druk aan het
voorbereiden zijn geweest. De gymles was een uitputtingsslag. De kinderen kregen
circuittraining van twee gymleraren. Klas 3 moesten opdrukken, sit-ups doen, spingen,
rennen, touwtjespringen, de speedladder gebruiken en nog veel meer. Wonder boven wonder
zat iedereen daarna weer fit in de klas ondanks de ‘’negenjaarsprikken’’ die sommige deze
week ontvingen.
Juf Nikita was er deze week elke dag. Dit was erg fijn. Ze heeft fijn met de kinderen
gewerkt en de kinderen zijn gek op haar. Ook heeft de gitaar deze week plek gemaakt voor
de ukelele.
Kortom een educatieve en fijne week!
Klas 4 Jocelyn:
We hebben inmiddels onze weg naar de gym gevonden. Wat knap dat juf Vera met weinig
middelen leuke gymlessen weet te bewerkstelligen. De meeste kinderen zullen vandaag en
morgen hun spieren voelen na het circuit van gisteren.
Deze week zijn we begonnen met stokvechten. In de verhaalstof van de Edda, komen
gevechten voor tussen de Reuzen en de Asen. Op de maat leren de kinderen van de 4e klas te
vechten met de stokken. Hier wordt concentratie, samenwerking en vertrouwen gevraagd van
elkaar.
Een mooie oefening die we gaan uitbreiden en waar we nog een tijdje met veel plezier aan
blijven werken.
Verstopt in de activiteiten van de afgelopen weken, hebben we ons voorbereid op de CITO.
Zo kunnen we de komende weken vol vertrouwen aan de slag. De kinderen hebben hiervoor
onder andere als thuisopdracht een verzameling gemaakt en meegenomen naar school. Ik ben
benieuwd naar hun schatten die ze vandaag mogen tentoonstellen.

Klas 5 Joost:
*
De afgelopen week hebben we in de klas verder gewerkt aan de Economische
Aardrijkskunde periode. Alle kinderen hebben een spreekbeurt over een zelf gekozen
product gehouden. Het waren hele leuke en afwisselende spreukbeurten. Daarnaast
hebben we ook aandacht besteed aan de topografie van Nederland en Europa. De
komende week gaan we deze periode afronden met een meesterwerk.
*
De komende week ben ik op maandag, woensdag en donderdag afwezig in verband
met cursussen. De vervanging is geregeld.
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*

De laatste tijd hebben niet veel gewerkt met de agenda, hier wil ik verandering in
brengen. Dinsdag 16 maart moeten alle kinderen de agenda bij zich hebben. We gaan
dingen inplannen voor de komende weken.

Klas 6 Marieke:
*
A.s. maandag zijn de laatste VO-gesprekken. Willen jullie wachten op het kleuterplein
tot de zaaldeur open gaat? Je wordt dus opgehaald van buiten
*
Bij vragen over de papieren die moeten worden ingevuld mbt de aanmelding naar het
VO graag via de mail contact opnemen met Mirjam
*
Mochten kinderen een open dag/open les oid kunnen bijwonen op de nieuwe school
dan willen we daar graag aan meewerken. Een berichtje aan Marieke volstaat dan, er
hoeft geen afwezigheids-formulier te worden ingevuld.
*
Op maandag 22 maart sluiten we de natuurkundeperiode af met een meesterwerk en
het inleveren van het periodeschrift. Willen jullie helpen bij het 'leren'?
Nieuws van de directeur:
Alweer halverwege maart! Er wordt hard gewerkt: de kleuters zijn heerlijk aan het spelen,
tekenen, schilderen, boekjes maken; in klas 1 wordt er gerekend en kwam er zelfs een liedje
over samen 10 naar de ouders, klas 2 is met heemkunde bezig en druk doende om de nieuwe
juffen te leren kennen, klas 3 rekent en doet allerlei met taal en vouwt er regelmatig lustig op
los.
Klas 4 doet natuurlijk veel meer dan ik hier kan beschrijven, maar juf Jocelyn vertelde vol
trots dat ze bezig is met stok ”vechten”; we hebben dit ook nog even samen in de gang
gedaan.
In klas 5 zijn ze druk met spreekbeurten over een product i.v.m. de economische
aardrijkskunde; er komt heel wat lekkers voorbij.
In klas 6 vonden veel VO gesprekken plaats en zijn de kinderen en juf Marieke druk bezig
met allerlei proeven. A.s. maandag, als de laatste VO gesprekken plaatsvinden, mag ik met
de kinderen over elektriciteit aan de slag.
Maandag in een wollen trui naar school om dingen statisch te kunnen maken.
Heerlijk, al die levendigheid en dat ik daar zomaar zo nu en dan tussendoor kan lopen.
Cursussen:
Volgende week zijn er veel cursussen.
Joost heeft een dag met alle “regenboogspecialisten” van Stichting Athena. “Regenboog” is
onze sociaal emotionele werkwijze.
Daarnaast hebben Joost en Ilona a.s. woensdag en donderdag hun dagen voor de
applicatiecursus voor vrijeschoolleerkracht.
Helaas is dit allemaal nog online, net als onze eigen vergaderingen.
Palmpasen/Pasen:
We zijn ons aan het voorbereiden op Palmpasen en Pasen: wat kan er wel in de klassen
plaatsvinden. Helaas nog zonder u als ouder. U hoort spoedig hoe en wat.
Hopelijk volgend jaar weer met z’n allen een Palmpaasoptocht.
Met vriendelijke groet, Annemiek Geertsma
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ALGEMENE MEDEDELINGEN:
Mededelingen van de vertrouwenspersonen:
Het inloopspreekuur in school kan helaas niet meer plaatsvinden. U kunt mij natuurlijk wel
bereiken via mail zodat ik een afspraak voor een gesprek kan maken.
Mailadres: internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
Hartelijke groet, Wendy (kleuters en klas 4)
Dit schooljaar geen Open Dag:
Dit schooljaar kunnen wij, vanwege de corona-maatregelen, geen Open Dag organiseren.
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.
Social Media:
Behalve via onze website en Facebook is de school nu ook te vinden via Instagram. We
zetten zeer regelmatig leuke berichten hier op. Zoekt u ons eens op? En ‘liked en ‘deelt’ u
de berichten vooral?

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.

Deze week zijn er heeeeeeeerlijke wafels gemaakt op de BSO
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