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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 

 



2 

 

Vergeet-mij-nietje nr. 30 

09-04-2021 

 
AGENDA: 

 

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) 

ma. 24 mei  : geen school i.v.m. 2e Pinksterdag 

ma. 31 mei  : schoolfotograaf 

 

 

KLASSENINFORMATIE: 

 
Drie kleuterklassen: 

Misschien koopt u binnenkort nieuwe kleding en/of schoenen voor uw kinderen. 

Nu is het in de klas storend als kinderen schoenen met lampjes dragen. Ook de zogenaamde 

"verander" shirts zijn afleidend in de klas. 

Zou u hier rekening mee willen houden? 

En: het is heel fijn als kinderen kleding dragen die ze zelf aan en uit kunnen trekken. Alvast 

bedankt voor uw medewerking! 

 

Klas 1 Nicole: 

Dinsdag begonnen we met een woordweb over de maand april. April doet wat hij wil en dat 

hebben we dan ook gemerkt deze week. Bij sneeuw en hagelbuien mochten de gordijntjes 

even voor de ramen weg om er vol verwondering naar te kijken en tijdens het buiten spelen 

werden we overvallen door regen en zonneschijn. Tot aan de meivakantie wisselen we de 

taal periode af met heemkunde. Dus naast spellingcategorieën behandelen en lezen zijn we al 

kleine verhaaltjes gaan schrijven en hebben we het over het nieuwe leven in het voorjaar. Zo 

mochten we in onze klas even naar de kuikentjes kijken die in de kleuterklas logeerden en 

krijgen we binnenkort kikkervisjes om voor te zorgen. Het liedje over de maanden van het 

jaar kunnen we nu vast al wel dromen, maar toen ik het woensdag dacht over te kunnen slaan 

werd het door de kinderen na de pauze alsnog spontaan ingezet... 

Francisca maakte voor ons van oude spijkerbroeken stevige en mooie paardenteugels waar in 

de pauze dankbaar mee wordt gespeeld. Paarden kunnen zo maar ineens in stieren 

veranderen, maar worden goed in bedwang gehouden gelukkig. 

 

 

 

 

 



3 

 

Klas 3 Maaike/Mattis: 

Hopelijk heeft iedereen fijne paasdagen gehad. Dinsdag zijn we 

weer begonnen met een nieuwe periode. Deze periode gaat over 

‘huizenbouw’. Deze week heeft ieder kind gewerkt aan zijn of 

haar eigen huis. Het geraamte krijgt al een mooie vorm en we 

zijn druk bezig met het dak. Het huis is tot nu toe volledig 

gemaakt van klei en zelf meegenomen takken. De sfeer zat er 

goed in tijdens het bouwen. Sommige kinderen hadden wat 

moeite om het huisje vorm te geven. Er ontstond spontaan hulp 

van andere kinderen. Erg mooi om te zien hoe iedereen elkaar 

aan het helpen was. Het ene kind begon direct met het huisje het 

andere kind moest nog even goed nadenken over de constructie. 

Naast het bouwen van huizen hebben we ook spelvormen 

gedaan in de zaal. En als kers op de taart zingen de kinderen ook 

al ‘Un poquito ‘Spaans.  We hebben een erg leuke en leerzame 

week achter de rug. Op naar de volgende topweek!  

 

Klas 4 Jocelyn: 

Pasen ligt al weer achter ons. De maand april is begonnen. Het gezegde ‘april doet wat die 

wil’ toont zich in de meest uiteenlopende weersbeelden. 

En dan hadden we natuurlijk nog 1 april vorige week vrijdag. 

Wij kregen een speciale luismuis voor de computer opgestuurd om een online luizencontrole 

uit te voeren. Wat hebben we gelachen. Juf werd gefopt met zout in haar thee en ze at 

zomaar een schoolbordkrijtje op, wat verbaasde gezichten opleverde in de klas. U hoort het 

al, we hebben heel veel plezier gehad. 

Het stokvechten breiden we steeds verder uit met verschillende variaties. We springen nu 

zelfs als Sigurd met zijn paard Grani over de muur van vuur om Brunhilde te bevrijden. 

Juf Wendy is met de topografie van de provincies van Nederland begonnen. Donderdag 15 

april wordt de provincie Overijssel getoetst. De kinderen hebben allemaal een topo-mapje 

mee naar huis gekregen om te kunnen oefenen. 
 

Klas 5 Joost: 

De fagelopen week hebben we een begin gemaakt met de Plantkunde periode. 

Donderdagmiddag en vrijdagmiddag hebben we in de moestuin gewerkt, dit gaan we de 

komende tijd vaker doen. Albert Heijn heeft weer een geweldige actie die aansluit op onze 

Plantkunde periode, het zou leuk zijn om deze met de klas te sparen en te planten. Daarna 

kunnen we ons verwonderen over het groeiproces. De Plantkunde periode is mooi te 

combineren met de Taal periode, we blijven oefenen met het schrijven van verschillende 

teksten. 

Maandag 12 april ga ik in overleg met juf Mirjam oudergesprekken inplannen, ik ga er nog 

vanuit dat dit online moet in verband met de coronamaatregelen. Vanaf dinsdag 13 april zal 

er buiten bij de poort (op een tafeltje) een intekenlijst liggen voor de oudergesprekken.  

Willen jullie dan zo snel mogelijk de lijst invullen?  
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Klas 6 Marieke:  

Helaas hebben we vorige week bericht gekregen dat dit jaar het praktisch verkeersexamen  

(of te wel; het fietsexamen) niet door zal gaan.  

 

Nieuws van de directeur: 

Na Pasen lijkt het voor mij alsof er weer een nieuwe start is. De start begon wel heel koud en 

dan vind ik het extra bijzonder dat de kleine plantjes, die net uit het zaad komen in mijn 

moestuin, zo maar rechtop blijven staan tussen de sneeuw en de hagel. Het ziet er zo dapper 

uit. 

Ik hoop dat we allemaal in deze tijd de kracht hebben om rechtovereind te blijven staan. 
 

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. We gaan ook proberen te onderzoeken, mochten er “coronagelden” loskomen 

voor de volgende twee jaar, hoe we die dan misschien zouden willen inzetten. Mogelijk nog 

koffiedik kijken, maar voorbereiden kan geen kwaad. 
 

Trakteren: 

Wilt u er bij stil blijven staan dat een traktatie bij een verjaardag iets kleins is.  

Een voorverpakte traktatie kan en daardoor kunnen er wat andere traktaties zijn dan 

“gewoon”,  maar iets kleins en zelfgebakken mag ook, bijv. een cupcakeje oid. 

Wilt u er aan denken dat het klein blijft en er niet te veel snoep is?! 
 

Oogje in het zeil: 

Onze mooie school, waaraan zowel door collega’s als ouders hard wordt gewerkt om bijv.de 

pleinen mooi te krijgen en te houden, zodat onze kinderen fijn kunnen spelen, wordt de 

laatste weken vaker bezocht door jongeren of….., die hier ook even komen schommelen of 

met elkaar praten of… 

Niets mis mee natuurlijk, maar de afgelopen tijd vinden we toch ook restanten van 

vandalisme, rommel achterlaten, dingen kapot maken etc. Mocht u als ouder in het weekend 

of in de avond wat zien, wilt u dan alert zijn en dit mij of de klassenleerkrachten doorgeven. 

De wijkagent is ook ingeschakeld. Samen zien we meer! 
 

Verzuimbeleid of, beter gezegd, aanwezigheidsbeleid: 

Mirjam en ik hebben afgelopen donderdag een webinar gevolgd, georganiseerd door ons 

samenwerkingsverband, over verzuimbeleid. Zeer interessant! Dit was een eerste stap en 

krijgt ook volgend jaar vervolg. Wij zullen u hierover nog vaker berichten. 

 

Met vriendelijke groet, Annemiek Geertsma 

 

 

                                                                 
                                                                                                                         

 

         
                                                                                                        Meneer Hans met  

                                                                                                                      zijn verjaardagsbloemen. 
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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. 

 

Spreekuur School Maatschappelijk Werk:  

Wat kan ik voor u betekenen? 

School is een plek waar kinderen voor een groot deel van hun tijd doorbrengen. Soms doen 

zich problemen voor waar een kind thuis of op school last van heeft. Als 

schoolmaatschappelijk werker adviseer, ondersteun en bied ik hulp aan kinderen en hun 

ouders. Met elkaar zullen we zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen en/of problemen 

die te maken hebben met school, opvoeding of de thuissituatie. Daarnaast heb ik nauw 

contact met de intern begeleider van De Vrije School Almelo en zal ik deelnemen aan het 

schoolondersteuningsteam.                                    

Aan welke vragen en/of problemen kunt u denken?                                          

· Zit uw kind niet lekker in zijn/haar vel? 

· Vragen rondom de opvoeding of het gedrag van uw kind. 

· Is er misschien extra ondersteuning nodig voor uw kind? 

· Heeft uw kind last van de scheiding? 

· Heeft uw kind moeite om voor zichzelf op te komen? 

· Is er sprake van pesten of gepest worden? 

· Vragen rondom rouwverwerking. 

· Wilt u meer weten over voorzieningen voor uw kind of gezin in de buurt? 

Bereikbaarheid: 

U kunt zelf contact met mij opnemen wanneer u vragen en/of problemen ondervindt waar u 

hulp bij nodig heeft of om een afspraak te plannen, maar meestal verloopt het eerste contact 

via de intern begeleider. De gesprekken zijn vertrouwelijk, overleg met derden gebeurt alleen 

als u daar toestemming voor geeft. Dit geldt ook voor de gesprekken met uw kind, deze 

mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
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vinden doorgaans op school plaats. Er zijn geen kosten verbonden aan 

schoolmaatschappelijk werk. 

De eerstkomende keer dat ik spreekuur heb op De Vrije School Almelo is maandag 12 april 

a.s. I.v.m. corona kan ik helaas niet fysiek aanwezig zijn op school, maar u kunt uiteraard 

een afspraak met mij maken voor een online gesprek. 

De volgende datum voor spreekuur dit schooljaar zal zijn: dinsdag 8 juni 2021 van 14.00-

15.00u. 

Contactgegevens: k.brink@avedan.nl    

                                                                                                      

                     

                                

 
 

 

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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