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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. 28 

26-03-2021 

 
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: 

* Donderdag 1 april tijdens het paasfeest nemen de kinderen een eigen tas mee met  

fruit en 1 x drinken.  
 

Kleuterklas Margot/Evelien: 

* In de afgelopen week hebben de kinderen hard gewerkt om de Palmpaastok te 

versieren. 

Ze hebben 2 papieren eieren gekleurd, en een ketting geregen met doppinda's, 

abrikozen en rozijntjes. Dit jaar hebben de kinderen zelf een gaatje moeten prikken! 

Andere jaren zorgden de ouders hiervoor. Maar met een prikpen en een priklap erbij 

als hulpmiddel lukte het toch wel aardig. Een paar keer hoorden we:" ik heb in mijn 

vinger geprikt". Maar lang werd daar niet bij stil gestaan, de ketting moest af! En er 

moest natuurlijk gesnoept worden, dus als u de ketting wat kort vindt......... In de 

ouderapp hebt u vast de foto's gezien. 

Juf Evelien heeft met de kinderen de broodhaantjes gebakken. En vandaag gaan we 

lopen met de stok en zingen we alle liedjes. Zingt u thuis mee?? 

* Wie kan ons helpen aan mooie (bloesem)takken en voorjaarsbloemetjes? 

 

Klas 1 Nicole: 

* Deze week begonnen we met het versieren en maken van kleine wisbordjes. Alle 

kinderen hebben nu hun eigen schoolbordje met krijtje en doekje. Het liefst willen ze 

hier alles wel op schrijven, maar schriften zijn soms ook best nog handig. We 

gebruiken het iedere dag even voor getal- en somdictee en het is niet alleen leuk maar 

geeft ook een snel overzicht voor de juf. Natuurlijk zongen we ook veel pasen en 

palmpaasliedjes, zelfs een liedje over een kip dat een chocolade ei legde en een 

palmpaasliedje in het twents.  Een gezellige week waar ook hard gewerkt werd aan de 

palmpaasstokken. Vandaag bakken we een lekker haantje om de stok af te maken en 

lopen we buiten een klein rondje. Fijn palmpaasweekend gewenst! 
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* A.s. dinsdag zien we elkaar voor een online ouderavond om 20:00 uur. Maandag zal ik 

jullie hiervoor een link sturen en een rooster voor de oudergesprekkenronde. 

 

     
 

 

Klas 2 Mansi/Ilona: 

* Deze week zijn we in klas 2 begonnen met de taalperiode. Het verhaal van de haas en 

de schildpad werd als eerste verteld. 

Dat de haas in slaap viel en de schildpad uiteindelijk de wedstijd won....Tjee! Wat was 

dat spannend zeg! Sommige kinderen hadden er een kleur van. 

* Ook zijn we deze week lekker extra naar buiten geweest. We konden het niet laten met 

dit mooie lente weer in aantocht. Zo hebben we bijvoorbeeld het dictee op het 

schoolplein gedaan, met behulp van stoepkrijt. Dit was overigens best een 

uitdaging..zo tussen de getallenlijnen door. En het was opletten geblazen, want terwijl 

de eerste leerling al aan het rennen was (het was in de vorm van een estafette) werd het 

tweede woord al opgenoemd. Hoe onthoud je dan wat juf heeft gezegd???? Hele 

theorieën werden erop na gehouden. We zijn benieuwd hoe de leerlingen het volgende 

keer gaan aanpakken.  

* Ook zijn we samen bezig met het oplossen van een sudoku. Voor de ene leerling piece 

of cake, voor de andere leerling nog wat lastig. 

We vinden het mooi om te zien hoe actief iedereen meedenkt en elkaar helpt. 

* Ook hebben we de Palmpaas stokken versierd. Ze zijn,  al zeggen we het zelf, erg 

mooi geworden! Het was trouwens best lastig voor sommige kinderen om niet van het 

lekkers te gaan eten...mmm..hopelijk hebben ze ervan genoten. 

Vandaag (vrijdag) nog het haantje erop en dan zijn ze helemaal af.  

 

Klas 3 Maaike/Mattis: 

Deze week heeft klas 3 weer lekker gerekend. We hebben tafels geoefend 

middels het overgooien van de bal, geld rekenen en er zijn rekenbekers 

gemaakt. Vandaag is het Palmpasenfeest op school. Alle kinderen hebben 

thuis al stokken in elkaar gezet om er vervolgens op school prachtige 

‘Palmpasenstokken’ van te maken. Ook hebben we broodhaantjes 

gemaakt die uiteindelijk op de paasstok kwamen te zitten. Ze zijn erg 

mooi geworden. Vanmiddag is de afsluiting van het Palmpasenfeest met 

een gezellige optocht door de buurt in de stralende zon. De kinderen gaan 
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dit vast heel erg leuk vinden!   

 

Klas 4 Jocelyn/Wendy: 

De palmpaasstokken stokken staan klaar, de broodhaantjes zijn gebakken. De school ruikt 

heerlijk naar versgebakken brood. 

Straks gaan we op pad om al zingend onze eigen kleine palmpaasoptocht te lopen. Wie weet 

ziet u ons straks wel voorbij komen met onze wuivende palmpaasstokken, of pikken uw oren 

al signalen op van kinderstemmen. 

We vieren Palmpasen anders dan we gewend zijn, maar anders kan ook een mooie manier 

zijn.  

Fijn Palmpaasweekend.  

 

Klas 5 Joost: 

* De afgelopen week hebben we veel aandacht besteed aan de topografie van Europa. 

Vrijdag hebben de kinderen een overhoring gemaakt over West-Europa (landen en 

hoofdsteden) en dit ging prima. De komende week blijven we oefenen met de 

topografie van West-Europa. Donderdag 1 april krijgen de kinderen een overhoring 

over West-Europa landen, hoofdsteden en wateren. Het is de bedoeling dat kinderen 

ook thuis oefenen, dit kan op papier of op de computer. Ik zal zorgen voor kaartjes 

waar de kinderen mee kunnen oefenen.  

* Naast de topografie en het maken van cito toetsen zijn we ook druk geweest met het 

voorbereiden van Palmpasen op school. We hebben een grote palmpaas gemaakt en in 

de hal gezet. Daarnaast hebben we broodhaantjes gebakken en samen opgegeten. 

Daarnaast hebben we veel samengewerkt, samen ons fantasie land/eiland ontwerpen 

en aan elkaar gepresenteerd.  

* Volgende week beginnen we aan een nieuwe Taalperiode. We gaan veel oefenen met 

het schrijven van verschillende teksten. Binnenkort zal ik ook oudergesprekken gaan 

inplannen, helaas zal dit online moeten in verband met de coronamaatregelen. 

Binnenkort zal ik hierover een mail sturen. 
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Klas 6 Marieke:  

* A.s. dinsdag 30 maart is het theoretisch verkeersexamen. Kinderen kunnen zich ook 

thuis voorbereiden, handig daarbij is Oefenen | VVN Verkeersexamen. Met die 

website hebben we in de klas ook geoefend. 

* Volgende week zou ik graag eieren in de klas hebben, ongekookt. Wie wil dat 

regelen?  

 

Nieuws van de directeur: 

Palmpasen: 

Helaas kunnen jullie als ouders/verzorgers er dit jaar weer niet bij zijn. 

We missen het om gezamenlijk de jaarfeesten te kunnen vieren. Voor sfeerimpressie uit de 

klassen, zie facebook of instagram. 

De hele week zijn de klassen druk bezig geweest om een mooie palmpaastak te maken:  

Crêpepapier wikkelen, rijgen, haantjes bakken. Het rook regelmatig heerlijk in de school. 

Ook werd er in de klassen prachtig gezongen, palmpaasliedjes en lenteliedjes met en zonder 

piano- en gitaarbegeleiding en er klonken prachtige canons en meerstemmige liederen. 

Wie weet laten de kinderen thuis ook wat horen. 

Vandaag lopen de diverse klassen met hun palmpaastak een mooi rondje om de school en 

klas 6 loopt naar huize Friso om hun kleine palmpaastakjes te brengen. 

Ik wens iedereen een een goed (palmpaas)weekend toe en uit de grond van mijn hart hoop ik 

dat we volgend jaar weer met z’n allen kunnen zingen en een prachtige optocht met de 

versierde palmpaastakken kunnen lopen. 

 

 
kleine impressie van de palmpaasstokken; 

kijkt u ook eens op Facebook of Instagram,  

hier staan nog meer mooie foto’s! 

 

Studiedag woensdag 14 april: 

Denkt u aan de studiedag van woensdag 14 april! De kinderen zijn op deze dag vrij en wij 

gaan ons voorbereiden op de audit van maandag 26 april en werken aan o.a. het jaarplan 

2021-2022. 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fexamen.vvn.nl%2Foefenen&data=04%7C01%7Cadministratie%40devrijeschoolalmelo.nl%7Cb44b318aebeb425dcf5008d8f0251af2%7C7ed8beccba724e18a5e390adcf600712%7C0%7C0%7C637523389475264971%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DmMEUPn5UVdXEmGvySEhiWITzR%2BdEYfx3uKpYNjKw8M%3D&reserved=0
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Verlofaanvragen: 

Zeer veel ouders denken er tijdig aan om verlof aan te vragen voor doktersbezoek, tandarts 

etc. Mocht u een “speciale verlofaanvraag” willen doen, wilt u dan ook a.u.b. in de 

schoolgids lezen wat de (wettelijke) regels en afspraken zijn; dit voorkomt teleurstellingen. 

(de schoolgids is te vinden op de website van de school onder de knop ‘downloads’) 

 

Denkt u eraan dat de kinderen na schooltijd niet op het plein blijven spelen?  

 

Met vriendelijke groet, Annemiek Geertsma 

 

 

 

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 

mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
mailto:administratie@devrijeschoolalmelo.nl
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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. 

 
 

     
Gemaakt op de BSO; mooi versierde paasmandjes met een lekker rozijnenbroodje er in 

 


