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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. 27 

19-03-2021 

 
AGENDA: 

 

vrij. 2 april  : geen school i.v.m. Goede Vrijdag 

ma. 5 april  : geen school i.v.m. 2e Paasdag 

woe. 14 april : geen school i.v.m. studiedag 

di. 27 april  : geen school i.v.m. Koningsdag 

ma. 3 mei t/m 

vrij. 14 mei : Meivakantie (hierin vallen dus ook Bevrijdingsdag en Hemelvaart) 

 

 

KLASSENINFORMATIE: 

 
Drie kleuterklassen: 

Boekennieuws!! 

Net als andere jaren willen wij ook dit jaar weer mee doen aan de actie : “Geef een 

prentenboek cadeau”! 

Vorig jaar hebben we op onze eigen ludieke wijze “Woeste Willem” aan alle gezinnen uit de 

kleuterklassen geschonken. Voor dit jaar staat: “Max en de Maximonsters” op het 

programma. Hoe we hier vorm aan gaan geven weten we nu nog niet precies, maar om te 

voorkomen dat jullie het boek zelf aan gaan schaffen willen we het wel alvast vertellen. Het 

zou leuk zijn als het voor de kleuters nog een verrassing kan blijven. 

  

Kleuterklas Grietje: 

Jeetje wat worden de kinderen groot en zelfstandig, ze hebben elkaar als groep nu echt weer 

helemaal terug gevonden. Een mooie krachtige groep met veel kwaliteiten. Afgelopen week 

hebben ze meermalen zelfstandig zonder mij liedjes, versjes en spelletjes ingezet en deze 

helemaal uitgevoerd samen. Wat een genot, de trots die daar dan vanaf straalt. We genieten 

van zoveel mooie momenten, zeer intensief spelen, maar ook hard werken aan tafel. Samen 

wandelen en dollen in het park (en zingen niet te vergeten). Maandag vieren we dat onze 

klassenkabouter Jacob weer terug komt, zijn stoel en bedje staan al weer klaar. 

 

Klas 1 Nicole: 

Een aantal kinderen hebben al een palmpaasstok meegenomen en een naald en draad. A.s. 

maandag gaan we beginnen met de stokken versieren en moeten de kinderen het volgende 

mee hebben genomen naar school: 

  * een kruis van ‘natuurlijk’ hout van ongeveer 50x30 cm. voorzien van punt en naam kind. 

    Graag de twee takken stevig bevestigen (een mooi gemaakt kruis kan evt. ook meerdere 

    jaren gebruikt worden)  

  * naald met stompe punt, voorzien van naam (in een kartonnetje)  

  * sterk draad om mee te rijgen (geen naaigaren) 
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We hebben deze week al wat palmpaasliedjes gezongen in 

de klas, een tekening gemaakt over een hele grote 

palmpaasstok en een vormtekening van een broodhaantje. 

Er hebben zich al ouders opgegeven voor het voorbereiden 

van het deeg en de voorbereidingen van het lentefeest, fijn! 

We kregen deze week ook heel veel stoepkrijt om buiten 

sommen uit te rekenen op de getallenlijn. Heeft u het 

getallen plein nog gezien tussen de regenbuien door? De 

regen spoelde het steeds weg, maar de kinderen schreven 

met veel plezier de getallen steeds weer opnieuw. Net als de 

andere klassen kregen we ook twee grote springtouwen 

waardoor we lekker vaak naar buiten konden om even te oefenen. Steeds meer kinderen lukt 

het al om in-en uit te springen. 

 

Klas 2 Mansi/Ilona: 

* De afgelopen week verliep iets anders dan normaal, op woensdag heeft juf Katarina 

met de klas gewerkt en dat was weer net even iets anders dan bij juf Mansi of juf 

Ilona. 

Door de kinderen is er gewerkt aan lastige rekensommen, daar hebben jullie vast thuis 

wel iets over gehoord. Daarnaast zijn we ook al druk bezig geweest met de 

versieringen voor Pasen. De klas wordt er heel gezellig van. 

* In de klas lezen we veel, dat is heel fijn. We merken dat er steeds meer kinderen 

vragen of ze een eigen boek mee mogen nemen. Wij vinden dat prima, maar een 

biebboek van thuis meenemen is wat lastiger. Er bestaat dan de mogelijkheid dat het 

biebboek van thuis in de kast komt met de biebboeken van school. Dat is erg 

vervelend, dus graag alleen boeken meegeven die van jullie zelf zijn.  

* Er is een brief gestuurd aan jullie allemaal met informatie over o.a. Palmpasen.   

* We merken dat er veel kinderen zijn die klagen over te weinig eten. In de eerste pauze 

is dan al het eten voor de dag al op. Willen jullie hierover even met jullie kinderen 

overleggen. Wij weten nu dat veel kinderen rijstwafels erg lekker vinden. 

 

Klas 3 Maaike/Mattis: 

* De afgelopen week hebben we gewinkeld met onze meegenomen sportartikelen. Eerst 

werden de prijzen bepaald. Daar kwamen al bijzondere kledingstukken naar voren. 

Een zwembroek van € 99,99 bijvoorbeeld. En mocht u het zich afvragen: Nee, er zat 

geen goud in verstopt. ;) 

Daarna kwam het leukste onderdeel: Winkelen! Wat een plezier om te zien hoe 

enthousiast er gekocht en verkocht werd. Sommigen ontpopten zich als ware 

martkoopmannen en -vrouwen die hun waren vol passie aan de man en vrouw 

probeerden te brengen. 

* Er is getekend op het schoolplein, gepuzzeld met een puzzel van juf en we hebben 

gesprongen in het dubbele springtouw. En dat kunnen ze goed! Kortom, weer een hele 

drukke en goede week!  

*  Volgende week moeten de kinderen een Palmpaasstok meenemen. Voor afmetingen 

zie de groepsapp. 

*  Info voor Pasen volgt z.s.m. 
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*   Hebben alle kinderen goed passende gymschoenen? Vorige week waren er wat 

schoenen die te klein waren. 

Denkt u ook aan de vereisten voor de gymkleren? een donker broekje en een wit T-

shirt. 

 

Klas 4 Jocelyn: 

* De lente is in aantocht. Je ziet verschillende lentebloemen de perken kleuren, hoort de 

vogels al vroeg de dag aankondigen en wanneer het zonnetje schijnt genieten we van 

haar warme stralen. 

* Naast de Cito’s deze week hebben we dan ook genoten van het tekenen en schilderen 

van de narcis aan de waterkant, het stokvechten, passend bij de vertelstof van de Edda 

en leren we een Noors lentelied. 

* Volgende week vieren we Palmpasen. Hierover hebben jullie een app en mail 

ontvangen. Belangrijk is, dat alle kinderen maandag een kruis van ‘levend’ hout 

meenemen en een takje buxus of ander groen. Zie voor details de app en de mail. 

Wij gaan de palmpaasstok op school versieren met een haantje, slingers en gezonde 

lekkernijen, zodat de kinderen op vrijdag hun eigen palmpaasoptocht te kunnen lopen. 

Helaas zonder ouders en met de eigen klas. 

* Wat zou het fijn zijn dat we elkaar weer gewoon zouden kunnen zien. We blijven 

positief en zoeken naar creatieve oplossingen. Ik weet dat foto’s en filmpjes niet het 

echte samenzijn kunnen vervangen, maar ze geven wel een inkijkje in het plezier dat 

de kinderen samen op school beleven. 

En dan… breekt er vast weer een dag aan, dat we elkaar zullen treffen. Wat een heerlijk 

vooruitzicht. 

 

           
 

Klas 5 Joost: 

* De afgelopen week hebben we aandacht besteed aan de topografie van Nederland en 

Europa. Vrijdag hebben de kinderen een overhoring gemaakt over Nederland en dit 

ging prima. De komende week gaan we oefenen met de topografie van West-Europa. 

Vrijdag 26 maart krijgen de kinderen hier een overhoring over. Het is de bedoeling dat 
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kinderen ook thuis oefenen, dit kan op papier of op de computer. Ik zal zorgen voor 

kaartjes waar de kinderen mee kunnen oefenen.  

* Vrijdag 26 maart vieren we Palmpasen op school. We gaan met de hele klas een grote 

Palmpaas maken en in de hal zetten. Dit zal plaatsvinden onder schooltijd, we gaan er 

een leuke dag van maken.  

 

Klas 6 Marieke:  

* Afgelopen woensdag hebben we gezamenlijk 

naar (de herhaling van) het Jeugdjournaaldebat 

gekeken. We hadden onze eigen bingokaart 

gemaakt zodat je goed moest luisteren (en 

afstrepen) als je 'jouw' woorden langs hoorde 

komen. Sanne won de bingo-prijs! Ook 

hebben we gelet op de stellingen die de 

verschillende partijen innamen, zodat we 

daarna in de klas zelf ook onze meningen konden uitwisselen en konden stemmen. Bij 

ons eindigden de VVD en Groen Links samen op de eerste plaats maar na een tweede 

stemronde ging Groen Links er met de winst vandoor. Tóch iets anders dan het 

landelijke beeld! 

* Vandaag hebben we de natuurkundeperiode afgesloten met de laatste proeven met de 

'Elektriceermachine'. Wat is dát spannend! Durf je een schok aan? Zal ik wel....zal ik 

niet....Het was één groot feest! We gaan nu de klas opruimen en maandag maken we 

ons meesterwerk en moet het periodeschrift helemaal af zijn en worden ingeleverd.  

* Volgende week duiken we allerlei herhalingen in, zodat we alle kennis die we nodig 

hebben voor de eindcito paraat zullen hebben. Daarnaast gaan we ons ook 

voorbereiden op het theoretisch verkeersexamen dat eind maart wordt afgenomen. 

Willen jullie helpen met het leren en toepassen van de regels in het verkeer, door je 

samen met je kind in het verkeer te begeven? Dat kan fietsend, met de auto en lopend. 

Begrippen als 'voorsorteren, voorrang, doorgaand verkeer op dezelfde weg' zijn best 

lastig om vanaf papier te leren. Dus: hoe praktischer hoe beter, daar leer je het beste 

van! 

* Binnenkort is het Palmpasen. Wij zullen kleine palmpaasstokjes maken die we weg 

gaan geven. We lopen geen optocht. Als het benodigde materiaal is op school. 

* Bijna alle kinderen hebben inmiddels een plekje gevonden op het VO. Als we van 

iedereen zeker weten waar hij / zij naar toe gaat zal ik de ouders van de klas een 

overzichtje sturen. Mocht je daar bezwaar tegen hebben, meld dat dan zsm bij mij.  

* Misschien 'hummen' de eerste liedjes van ons eindtoneelstuk ook al door jullie 

huiskamers? We zijn (heel voorzichtig) begonnen met de eerste repetities. De rollen 

zijn nog niet uitgedeeld, maar de 'audities' zijn in volle gang....Laten we hopen dat er 

op 11 juni (de dag die gepland staat voor de uitvoering) weer wat meer mag zodat 

jullie allemaal live kunnen komen kijken. 

 

Nieuws van de directeur: 

Studiedag woensdag 14 april: 

De studiedag van de vrijdag voor de voorjaarsvakantie is niet doorgegaan. Om ons te 

bezinnen op het plan, waar we volgend jaar aan willen werken (jaarplan), en om ons voor te 
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bereiden op de audit die op 26 april a.s. plaatsvindt (in het VGM van volgende week zal ik 

daar iets meer over vertellen) en om te spreken over nog enkele onderwerpen, die de 

afgelopen tijd niet aanbod zijn gekomen door o.a. corona, willen we toch graag ruimte 

maken voor een studiedag. 

Deze studiedag is gepland op woensdag 14 april. De kinderen zijn deze dag dus vrij! 

Ik begrijp dat dit mogelijk kort dag is om oppas e.d. te vinden, maar hoop toch dat dit nog  

lukt. 

 

Themaonderzoek door onderwijsinspectie: 

Vorige week donderdag hebben we als school een online themaonderzoek gehad door de 

onderwijsinspectie. Veel scholen van Athena hadden de afgelopen tijd hiervoor een 

uitnodiging gekregen. De themavraag aan ons was, hoe we omgaan met 

kwaliteitszorg/kwaliteisverbetering en onze leerlingpopulatie. 

We moesten als school diverse gegevens aanleveren en ons voorbereiden op enkele thema’s, 

waarover we in gesprek wilden met de inspecteur en die natuurlijk in verband staan met het 

bovengenoemde thema. We hebben o.a. gesproken over rekenonderwijs/de nieuwe methode 

rekenen die we aan het aanschaffen zijn. Hoe wil/kun je die inzetten naast ons 

periodeonderwijs, om alle kinderen binnen onze school zo goed mogelijk onderwijs op maat 

te kunnen geven. 
 

Ook hebben we gesproken over de coronatijd en de lockdowns, o.a.: wat kwamen we tegen, 

wat hebben we geleerd, hoe hebben we geprobeerd ons onderwijs vorm te geven? 

Wat ging goed, waar hebben we van geleerd en wat kan beter? 

Naast Mirjam (Ib-er) en mij, was ook de stafmedewerker onderwijs en kwaliteit online 

aangeschoven. 

Dit onderzoek staat gelijk aan aan het basisonderzoek dat de meeste scholen zo om de 4 jaar 

krijgen. Nu dus niet een hele dag in de school, maar online in gesprek. 

Het was een diepgaand gesprek van meer dan twee uur, waarin we flink bevraagd werden, 

maar waarbij we ook op een bijzondere manier in gesprek konden komen en konden 

uitwisselen. 

Op het eind kregen we duidelijk terug dat de inspecteur het gesprek als zeer prettig ervaarde 

en teruggaf dat we goed zicht hadden op waar we staan, waar we nog aan kunnen/moeten 

werken en waar we naar toe willen. Al met al een vuurdoop, direct in mijn tweede week als 

directeur, maar wel een waar ik/wij allemaal goed op terugkijken. 

Het gesprek wordt niet weergegeven in een schoolrapport, maar wordt meegenomen in het 

jaarverslag van de inspectie van onderwijs van 2022. 

 

MR vergadering 

Afgelopen woensdag was mijn eerste vergadering samen met de MR, direct ook met de 

nieuwe voorzitter Freek Jordans. Veel werd besproken, toegelicht en bevraagd, o.a. jaarplan, 

vakantierooster (bijna klaar en komt volgende week in VGM), de aankomende audit, het 

inspectieonderzoek, ICT onderwijs, ouderbijdrage, oudercommunicatie en nog veel meer. 

Ook hebben we gesproken over de waarde “moed”, die ook genoemd wordt in ons jaarplan 

en in het strategisch beleidsplan van Athena; al met al een gevulde en nuttige bijeenkomst. 
 

Palmpasen/Pasen: 
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In enkele klassen is al begonnen met het werken aan de 

palmpaasstokken, de meeste klassen starten daar volgende week 

mee.  

Paasstok versieren met crêpepapier, ketting rijgen van rozijnen, 

doppinda’s en abrikozen, 

broodhaantjes bakken, zingen en uiteindelijk a.s. vrijdag iedere klas 

op zijn eigen tijdstip en eigen manier vorm geven aan een optochtje 

rond school of in de klas of…… 

Daarnaast zal er vast ook veel gezongen worden over de lente en 

palmpasen en zullen er verhalen worden verteld, en misschien wel 

geschilderd en getekend worden met deze thema’s. 

Op het eind van de week is het palmpaasfeest en a.s. maandag zal er 

zeker in de kleuterklassen, maar vast ook in andere klassen 

aandacht zijn voor het begin van de lente.  

In onze pedagogische vergadering hebben we ons bezig gehouden        een van mijn eigen palmpaas- 

 met de achtergronden van het palmpaasfeest. Juf Nicole vertelde         herinneringen, lang, lang geleden.. 

over haar eigen herinneringen, de betekenis        

van het haantje in top, het zonnerad, de buxus etc. Ook heeft ze verteld over veel 

verschillende plaatselijke palmpaastakken. Vervolgens hebben we met elkaar ervaringen 

uitgewisseld over  het feest. Een mooi gesprek. Volgende week hebben we het, naast veel 

praktische en pedagogische onderwerpen, over het paasfeest. Juf Jocelyn zal ons dan 

meenemen.  

 

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? Attendeer belangstellende ouders op onze Facebook en Instagram 

pagina, wellicht vinden zij het ook leuk om ons te volgen… 

 

  

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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