’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. 31
16-04-2021
AGENDA:
di. 27 april
ma. 3 mei t/m
vrij. 14 mei
ma. 24 mei
ma. 31 mei

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

KLASSENINFORMATIE:
Klas 1 Nicole:

Klas 4 Jocelyn:
De afgelopen week zijn we met een nieuw verhaal uit de Edda begonnen. Vandaag horen we
hoe het afloopt. Wat een beleving om de verhalen uit de Edda te mogen vertellen en de
kinderen hiervan te zien genieten. Deze week heeft het vangen van de Midgardslang
Jormoengand door Thor grote indruk gemaakt. In de vormtekening van deze week hebben
we de Midgardslang al worstelend weergegeven.
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Naast het stokvechten doen we ook allerlei samenwerkopdrachten met elkaar. We staan dan
in een grote kring om onze eigen stok los te laten en de volgende van ons klasgenootje te
pakken, zonder dat deze valt. Dit vergt samenwerking en concentratie. Prachtig om te zien
hoe dit doorwerkt in de groepsvorming.
Volgende week donderdag zijn er de Koningsspelen op school. Hier gaan we ons creatief op
voorbereiden in de klas, zodat het thema ik en jij nog meer wij-gevoel gaat brengen. De
kinderen gaan allerlei spellen spelen, waarbij het prettig is sportieve kleding te dragen, zodat
ze lekker kunnen bewegen.
En we gaan elkaar de komende twee weken online zien tijdens de online-oudergesprekken.
Voor en na schooltijd kan u de inschrijflijst vinden bij de poort. Ik zie er naar uit jullie te
zien en te spreken, ook al is het online. De informatie van beide kanten, geeft houvast bij het
op weg mogen helpen van de kinderen in hun ontwikkeling.
Tot slot nog een fotocollage van de vormtekeningen en lenteschilderingen.
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Klas 5 Joost:
De afgelopen week hebben we weer een aantal keer in de moestuin gewerkt, dit gaan we de
komende tijd vaker doen. Dit gaat heel goed. De 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. We hebben er al een aantal geplant. Daarna kunnen we ons verwonderen over het
groeiproces. De Plantkunde periode is mooi te combineren met de Taalperiode, we blijven
oefenen met het schrijven van verschillende teksten.
Een aantal ouders heeft zich al ingeschreven voor de oudergesprekken, dat is fijn. Wil
iedereen zich zo snel mogelijk inschrijven? De gesprekken vinden plaats op dinsdag 20-04,
woensdag 21-04 en woensdag 28-04.
Klas 6 Marieke:
Volgende week is 'de week van de cito'....en we gaan dat niet spannender maken dan het is!
Dinsdag en woensdag gaan we de CITO-eindtoets maken in de klas. We doen allemaal ons
best, zullen het tussendoor gezellig maken (met lekkers en spelletjes) en maken er zo twee
mooie dagen van. Ik hoop dat iedereen aanwezig is!
Alle kinderen moeten maandag a.s. hun meetkunde spullen op school hebben. Een deel van
de klas heeft dat al, maar nog niet iedereen heeft alles compleet. Het gaat om de map (staan
al bijna allemaal op school), passer, lineaal, geodriehoek, snijmat en mesje.
Donderdag doet de 6e mee met de Koningsspelen. Die zullen buiten plaatsvinden. Makkelijk
zittende kleding en (buiten-)sportschoenen zijn dan handig.
Ik wil iedereen die aan ons gedacht heeft, een kaartje/mailtje/appje heeft gestuurd de
afgelopen periode hartelijk danken.
Klas 1 t/m 6: Koningsspelen- thema ik-jij= wij
A.s. donderdag 22/4 zijn de koningsspelen. Deze zijn samen met gemeente/sportbedrijf en
ROC georganiseerd. Enkele leerlingen van ROC Twente hebben in samenspraak met ons
ook voor onze school een mooi programma gemaakt.
De Koningsspelen van 2021 staat in het teken van ‘samen’. Daarom is er ook voor gekozen
om spelletjes te organiseren, waarbij het belangrijk is om samen te werken.
De activiteiten vinden plaats op het schoolplein.
Klas 1 en 2 starten tegelijk om 09:00 en dit duurt tot 10:35. De klassen blijven gescheiden.
Klas 3 en 4 starten om 10:40 en eindigen om 12:15.
Klas 5 en 6 beginnen om 12:25 tot 14:00.
In elke klas zal er, ieder naar eigen invulling, ook gedurende de rest van de dag zullen
sommige dingen nog even in het teken staan van de koningsspelen.
De kinderen nemen deze dag gewoon hun eten en drinken mee. Mogelijk wat extra drinken
of een drinkbeker die bijgevuld kan worden.
Gemakkelijk zittende kleding is handig.
Het is misschien leuk als de kinderen iets van oranje of rood/wit/blauw aan/op/om hebben.
Dit is geheel vrijwillig.
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Nieuws van de directeur:
Studiedag afgelopen woensdag 14 april:
Afgelopen woensdag hadden we met het team online een studiedag.
Het was fijn, ondanks dat het online was, de tijd te hebben om met elkaar in gesprek te
komen.
We hebben in de afgelopen weken allemaal een schoolzelfevaluatie ingevuld. Dit om een
beeld te krijgen, waar we als school staan en bijvoorbeeld waarin we sterk zijn en in wat
voldoende gaat en natuurlijk ook waaraan we willen/moeten werken.
Aan de hand van een samenvatting van alle ingevulde lijsten zijn we in kleine groepen met
elkaar in gesprek gegaan. Herkennen we de dingen die zijn ingevuld en, als sommige zaken
zeer divers waren ingevuld, hoe zou dat dan kunnen komen.
Daarna hebben we de gesprekken uit de groepen teruggekoppeld.
Ik neem nu al die dingen mee en maak de schoolzelfevaluatie af. De auditor, die op 26 april
komt, neemt deze zelfevaluatie als leidraad om naar onze school te kijken en met ons in
gesprek te komen.
Vervolgens hebben we gewerkt aan ons A3/schooljaarplan voor 2021-2022. De afgelopen
tijd hadden de collega’s allerlei onderwerpen op het prikbord in de lerarenkamer geschreven,
waaraan we zouden willen werken. Mooi om te zien hoe divers, maar ook zeer veel
overeenkomsten.
Al deze onderwerpen + onderwerpen uit o.a. de ouderenquete en schoolanalyse
eindopbrengsten etc. waren bij elkaar gezet. Er is in kleine groepen gesproken om er niet
meer dan 5 onderwerpen uit te halen en deze te bundelen. Dus prioriteiten stellen! Er
ontstonden mooie gesprekken en dit was ook fijn, omdat we er afgelopen jaar natuurlijk wat
nieuwe collega’s bij hebben gekregen.
Zo leer je elkaar toch weer wat beter kennen.
Alle onderwerpen zijn gebundeld maar veel kwam overeen.
Dit was een start en er zal de komende tijd verder aan gewerkt gaan worden en in ped.
vergaderingen terugkomen.
Na een pauze, waarin ook gewandeld werd, hebben we gesproken over de stand van zaken
wat betreft de formatie en de taakverdeling. Tevens over hoe we volgend jaar de
ondersteuning willen inzetten.
Ook hebben we gekeken hoe de eventuele coronagelden zinvol kunnen worden ingezet.
Daarna nog praktische zaken als koningsspelen, data vergaderingen etc.
En als slot nog even de dag terugkijken of we tijdens deze dag iets moois/nieuws hadden
gehoord.
Met een goed gevoel sloten we af.
Met vriendelijke groet, Annemiek Geertsma
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Fotocollage van de kleuterklassen

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
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aanmelden. Concreet zoeken we voor volgend schooljaar nog twee personen voor de
maandagochtend (8.15-8.30 uur) en één persoon voor de vrijdagochtend (8.15-8.30 uur).
Tevens zoeken we z.s.m. één persoon voor de vrijdagmiddag (14.15-14.30 uur).
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 van school.

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.

BIJLAGEN:
Minibieb:
Al een paar jaar staat er een minibieb aan de Havezathe 85 op de Schelfhorst.
In deze minibieb staan ook veel kinderboeken.
https://kinderzwerfboek.nl/ heeft een mooie donatie van veel kinderboeken gedaan. Er staan
dus veel nieuwere boeken in. In de boeken staat een code. Kinderen kunnen die code
invullen op de site van Kinderzwerfboek. Zo
kun je dan de 'reis' van het boek volgen.
De kinderen morgen er maximaal 2 boeken
uithalen. Ze kunnen die boeken nadat ze ze
gelezen hebben, weer terug zetten of ruilen
tegen een ander boek.
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Week van de teek:
Van 19 t/m 23 april is het de Week van de Teek. Het is goed om meer te weten over de
risico’s en het voorkomen van tekenbeten. Kijk op https://www.rivm.nl/tekenbeten-en-lyme
voor informatie en voorlichtingsmateriaal.
Bescherm je tegen teken!
Met mooi weer gaan we meer naar buiten. Wist je dat 30% van de tekenbeten binnen de
bebouwde kom wordt opgelopen? Nu het warmer wordt zijn de teken actiever.
Teken leven laag bij de grond. Ze zitten in struiken, tussen afgevallen bladeren in hoog gras.
Van een tekenbeet kun je ziek worden. Probeer daarom een tekenbeet te voorkomen! Kijk op
https://www.rivm.nl/tekenbeten-en-lyme voor meer informatie.
Hoe voorkom je een tekenbeet?
Blijf zo veel mogelijk op de paden als je gaat wandelen. Pas op met spelen in de bosjes of
hoog gras. Je kunt je beschermen door dichte schoenen en een lange broek te dragen.
Controleer het lichaam en de kleren van je kinderen en jezelf regelmatig op teken. Bij kleine
kinderen zitten teken vaak achter de oren of in de nek.
Download de app
Hoe langer de teek in de huid zit, hoe groter de kans wordt dat hij je ziek maakt. Download
de ‘Tekenbeet’ app van het RIVM voor informatie over bijvoorbeeld hoe je een teek
succesvol verwijderd. Ook vind je in de app de Tekenradar die laat zien waar en wanneer de
teken in Nederland actief zijn en vind je er informatie over de ziekte van Lyme. Download
de gratis app via de AppStore of via GooglePlay.
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