’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. 29
01-04-2021
AGENDA:
vrij. 2 april
ma. 5 april
woe. 14 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. studiedag
: geen school i.v.m. Koningsdag
: Meivakantie (hierin vallen dus ook Bevrijdingsdag en Hemelvaart)

KLASSENINFORMATIE:
Klas 1 Nicole:
Afgelopen dinsdag hadden we onze eerste ouderavond. Al was het online, toch was het fijn
om (bijna) iedereen even tegelijk te zien en kennis te maken. Ik vertelde al dat de
gymschoentjes al lange tijd veelal ongebruikt op school zijn. Veel schoenen zullen de
kinderen inmiddels al te klein zijn geworden. Wanneer ik eraan denk mogen ze de schoenen
vandaag mee naar huis. Mochten we ze weer nodig hebben laat ik het weten.
Vandaag vieren we het lentefeest op school. Het wordt vast weer een gezellige dag. De
kinderen hebben deze week al een mooi paasmandje gemaakt en prachtige ganzeneieren
beschilderd. Wanneer zij vandaag op school komen staat de mand met de haan en kip in het
midden van de klas. Wat zou daar straks in zitten? We gaan naast gewoon werken allerlei
lekkers eten vandaag, tekenen, knutselen, verhaal luisteren en vast nog eens kleine eitjes
zoeken op het plein waar eerder sommen in zaten en vandaag woordjes.
Fijne Pasen gewenst!
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Klas 2 Mansi/Ilona:
Afgelopen vrijdag was het Palmpasen, aan het einde van de schooldag
hebben we met alle mooie versierde stokken een soort optocht over het
plein gelopen. Misschien heeft u ons wel langs zien komen. De
kinderen zongen uit volle borst mee en dat was een prachtig einde van
de schooldag.
Maandag begon een nieuwe week, we zijn bezig met de taalperiode. De fabels helpen ons
daar goed bij en het zorgt voor prachtige tekeningen in het periodeschrift.
Natuurlijk stonden we deze week ook stil bij Pasen. Er zijn leuke Paasverhalen verteld, maar
ook hebben we kort iets gezegd over het Paasverhaal uit de
Bijbel.
Naast het gewone schoolwerk hebben we op woensdag
prachtige ganzeneieren geschilderd. Ze waren door een leerling
waren meegebracht naar school en wij hebben ze dankbaar in
ontvangst genomen. Nogmaals hartelijk bedankt.
Vandaag is het Paasfeest op school, in de klas is de tafel gedekt en krijgen alle kinderen wat
lekkers. Er zijn broodjes gebakken en we kregen hele mooie gekleurde eieren. Waarvoor ook
hartelijke dank.
Volgende week willen we een planning van de oudergesprekken sturen. De gesprekken
zullen m.b.v. de computer, na schooltijd, worden gevoerd.
Wij wensen jullie een heerlijk Paasweekend, hopelijk kunnen we genieten van het mooie
weer.
Klas 3 Maaike/Mattis:
Deze week alweer de laatste week van deze rekenperiode. Volgende week beginnen we met
de huizenbouwperiode. We hebben gewandeld en ondertussen hard gerekend met de dingen
die we buiten tegenkwamen. Wist u dat de toren van Huize Friso in het rode gedeelte 12
ramen heeft? En 12 verdiepingen? We hebben het aantal rijen dakpannen op een huis geteld
en schoorstenen die we zagen. En daarmee hebben we woensdag in de klas weer
rekensommen gemaakt.
*
Voor de huizenbouwperiode is het fijn als de kinderen dinsdag kleine takjes
meenemen. Graag stukjes van 10/15 cm lang. Het mag wel een goede twee handjes vol
zijn zodat we daar goed mee kunnen bouwen. Niet vergeten, want als het kind niets bij
zich heeft, kan hij/zij niet bouwen!
*
Woensdag 19 mei aanstaande zal er een ouderavond zijn. We beginnen om 20.00
uur. De ouderavond zal via Teams gaan plaatsvinden. De link hiervoor krijgen jullie
t.z.t.
Bij afwezigheid graag afmelden bij Maaike of Mattis.
*
Eind deze week of volgende week zal er een oudergesprekkenrooster bij de poort
liggen. Hier graag op intekenen. Wij willen graag met alle ouders spreken deze ronde.
Willen gescheiden ouders samen een moment prikken voor het gesprek? Mocht dit
niet lukken, dan graag contact opnemen met een van ons.
De oudergesprekken zullen ook via Teams zijn. De link voor het gesprek volgt z.s.m.
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Klas 5 Joost:
Donderdag 1 april hebben de kinderen een overhoring over West-Europa landen,
hoofdsteden en wateren gemaakt en dat ging ook weer prima. De komende weken blijven we
oefenen met de topografie van Europa. Naast de topografie hebben we veel samengewerkt,
samen ons fantasie land/eiland ontwerpen en aan elkaar gepresenteerd. Alle groepjes hebben
een presentatie gehouden en dat ging heel goed.

We zijn ook begonnen met de Taalperiode, we blijven oefenen met het schrijven van
verschillende teksten. Donderdagmiddag hebben we in de moestuin gewerkt, dit gaan we de
komende tijd vaker doen. Volgende week ga ik in overleg met juf Mirjam oudergesprekken
inplannen, helaas zal dit online moeten in verband met de coronamaatregelen. Binnenkort zal
ik hierover een mail sturen.
Klas 6 Marieke:
Afgelopen dinsdag deed de hele 6e klas mee aan het theoretisch verkeersexamen.
Alle kinderen zijn geslaagd! Van harte gefeliciteerd!

Nieuws van de directeur:
Wat gaan de weken snel en wat ging deze week supersnel voorbij, helemaal met het mooie
weer.
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Zowel buiten als binnen wordt er hard gewerkt: rekenen, taal,
maar ook schilderen, vormtekenen, knutselen, eieren versieren en
nog veel meer. De pomp bij de kleuters stroomde weer en er
werden volop taartjes gebakken, er werd geschommeld en overal
werden lieveheersbeestjes gezocht en gevonden.
Klas 6 deed ook nog het verkeersexamen, van harte gefeliciteerd
allemaal, want alle kinderen zijn geslaagd!
Op naar het paasweekend. Morgen wordt in alle klassen op
verschillende manieren aandacht besteed aan Pasen of de
ontluikende lente: een mooi verhaal, zingen, een spel doen of iets moois maken. En
natuurlijk samen iets lekkers eten. Ik wens iedereen een goed lang weekend toe!
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.
Audit
Voor de audit zijn we o.a. bezig om een schoolzelfevaluatie te maken: wat gaat al goed, waar
willen we ons in ontwikkelen? Veel leerkrachten hebben lijsten met vragen ingevuld en de
verzameling van antwoorden en inzichten gaan we met elkaar bespreken en bekijken, o.a. op
de studiedag van 14 april.
Ouderenquete:
In het najaar heeft u in groten getale de ouderenquete ingevuld. Heel geweldig! Hier zullen
we veel uit kunnen halen. Door o.a. wisseling van directie zijn we nog bezig om een plan van
aanpak te maken n.a.v. de uitkomst van deze enquete. De terugkoppeling hiervan komt dus
nog.
We nemen de uitslag ook mee in de schoolzelfevaluatie en in de plannen, waar we komend
jaar/komende jaren aan willen werken. Meer gegevens volgen nog.
1 april, meneer Hans is jarig, 65 jaar!!
Een grapjesdag, maar ook de verjaardag van meneer Hans. Hij is vandaag 65
jaar geworden!
Namens iedereen wil ik hem hierbij van harte feliciteren en nog veel goede
jaren toewensen, samen met alle mensen die hem lief zijn!! Namens de school
en het team is er een mooie bos bloemen naar hem gebracht.
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)
Verkeersbrigade:
Hoewel het nog enige tijd weg is, zijn we alweer bezig om de bezetting voor de
verkeersbrigade voor volgend schooljaar rond te krijgen. Bekend is dat een aantal volwassen
brigadiers zullen stoppen, omdat hun kind van school gaat. Daarom zoeken we
(groot)ouders/verzorgers die in het nieuwe schooljaar een kwartier per week beschikbaar zijn
om te helpen met het veilig oversteken. Dit kan zowel in de ochtend (8.15-8.30 uur) als in de
middag (14.15-14.30 uur, woensdag 13.00-13.15 uur). Mocht u niet iedere week kunnen,
maar wilt u af en toe invallen of bijvoorbeeld om de week brigadieren, dan kunt u zich ook
aanmelden.
De kinderen die na de zomer naar de 6e klas gaan, kunnen in de middagen assisteren (altijd
met een volwassene) en zullen hiervoor apart benaderd worden. Misschien kunt u het alvast
eens bespreken met uw kind of hij/zij dit leuk zou vinden. Alle brigadiers krijgen voor hun
eerste maal brigadieren één ochtend les van de verkeersagent. Mocht u interesse of vragen
hebben, dan kunt u zich melden bij de verkeersouder.
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…

Alle medewerkers van De Vrije School Almelo
wensen u goede paasdagen!
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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.

Fijne paasdagen namens alle juffies van Christoforus Kinderopvang
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