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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. 32 

23-04-2021 

 
AGENDA: 

 

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: 

 
Klas 2 Mansi/Ilona: 

Deze week zijn we begonnen met een rekenperiode. We zijn in Telstad en daar gebeurt elke 

dag wel iets. Soms is dat iets wat de kinderen al een beetje kennen, maar er is ook nog heel 

veel nieuws te ontdekken. Dat gaan we de komende tijd allemaal doen.  

 

Afgelopen woensdag kregen we bezoek van 3 kleine kuikentjes. Op het schoolplein mochten 

alle kinderen de kuikentjes op schoot en even lekker aaien, wat waren ze ontzettend zacht en 

ook heel schattig.  

 

Donderdag hadden we Koningsdag op school, wat was het een heerlijke dag. Eindelijk weer 

eens een feestje en dat merkten we ook aan de kinderen. De spelletjes waren heel leuk om te 

doen, het ging vooral om goed samenwerken en dat konden ze al goed! In de klas is er ook 

geknutseld en gekleurd en zo was het een echte feestelijke dag.  

 

We hebben in klas 2 al wat tafels geleerd, maar we merken dat veel kinderen ze niet meer 

helemaal goed kennen. In de komende weken gaan we hier weer even veel aandacht aan 

besteden en misschien is het handig om de tafels thuis ook te oefenen. We zouden het fijn 

vinden als jullie de tafels van 1,2,5 en 10 met de kinderen oefenen. Ze mogen, wanneer ze 

een tafel goed kennen, deze opzeggen voor juf.  

 

De oudergesprekken zijn in volle gang. Het is erg fijn om ouders te zien en te spreken, helaas 

nog m.b.v. een beeldscherm. Toch hopen we dat jullie de gesprekken ook als prettig ervaren. 

Aankomende week zijn er ook nog oudergesprekken, de uitnodiging via Teams komt in het 

weekend.  
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Lieve zachte kuikentjes aaien…. 

 

Klas 3 Maaike/Mattis: 

De oudergesprekken zijn weer begonnen in klas 3.  

Deze week zijn we verder gegaan in de huizenbouw periode. We hebben diverse 

steenverbanden besproken en getekend. De kinderen zijn gestart met het maken van hun 

eigen huis. Ook is nu bekent wie er allemaal in het proces betrokken worden als je een huis 

gaat bouwen.  

Donderdag was het koningsdag. We hebben allerlei leuke spelletjes gedaan. Er waren een 

heleboel gymmeesters en gymjuffen op het plein. Deze dag stond in het teken van 

samenwerken. Het was een geslaagde dag. Als afsluiting zijn we naar het park gegaan om 

daar lekker uit te razen.  

 

Klas 4 Jocelyn: 

Wat hebben we gisteren een leuke dag gehad tijdens de Koningsspelen. Voorafgaand hadden 

we t-shirts gemaakt passend bij het thema 'ik-jij-wij'. Ieder kind bedacht zijn eigen kleuren, 

vormen en tekeningen die hij/zij graag op het t-shirt wilde hebben. Dank je wel juf Vera en 

studenten voor de leuke spelletjes. 
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Klas 6 Marieke:  

In afgelopen week is er veel gebeurd in de klas. Voor wie op facebook zit (en mijn 

juffenpagina gevonden heeft) is het natuurlijk al bekend: we hebben de CITO-eindtoets 

gemaakt dinsdag en woensdag.  

Wat was het fijn dat een aantal ouders toch nog de tijd had gevonden om ons te 

verwennen...Grote dank voor de fijne verzorging van het innerlijke kind. We hebben deze 

twee dagen rustig aan gedaan en tussen de verschillende onderdelen heerlijk gesmikkeld van 

het lekkers en ook nog fijn buiten gespeeld. Na de meivakantie komt de uitslag, die zal ik 

meegeven in een enveloppe aan de kinderen. 

 

Woensdag hebben we de teksten van het toneelstuk gekregen. De planning is om op 11 juni 

het stuk op te voeren, behalve als het beter is om het één of twee weken uit te stellen ivm de 

coronaregels. We willen namelijk heel graag publiek in de zaal      .  

 

Gisteren hadden we ook een top-dag! Eerst mocht er gekozen worden uit één van de vijf 

Koningsspelenopdrachten die ik had bedacht en daarna werd er hard gewerkt om de opdracht 

af te krijgen. Samenwerken en originaliteit stond hierbij hoog in het (oranje) vaandel. 

Vandaag zullen we samen de resultaten van al dat harde werken bekijken. 

 

Nieuws van de directeur: 

Zaterdag 24 april kunstzinnig werken aan de kindergetuigschriften: 

A.s. zaterdag komen de leerkrachten van klas 2 t/m 6 de hele dag naar school om een 

kunstzinnige verwerking te maken voor de kinderen. Deze krijgen de kinderen aan het eind 

van het schooljaar en ze horen bij de spreuken/gedichten die de kinderen dan ook krijgen      

(ook gemaakt door de leerkrachten). 

Onder leiding van Paul van Meurs gaat iedereen aan de slag met z’n eigen ideeën en Paul 

helpt ons waar mogelijk. 

Heerlijk tekenen, schilderen, misschien wel vormen snijden en wat nog meer. 

Na 37 jaar zal ik dit keer ondersteunen, broodjes smeren, soepje, koffie en thee maken, zodat 

iedereen heerlijk kan werken met het doel op het eind van de dag klaar te zijn, en misschien 

help ik nog wel stiekem even met een beetje verf. 

 

Volgende week zal ik u mijn kantoortje laten zien, want als verrassing wordt daar vandaag 

een mooie muurschildering gemaakt. Ik ben benieuwd. Ook juf Mirjam zal een mooie 

muurschildering krijgen, maar die komt op een iets later tijdstip. 

 

Audit maandag 26 april 

Op deze dag hebben we een audit. We hebben de auditor veel informatie over onze school 

gegeven van schoolgids tot een schoolzelfevaluatie, opbrengstrapportage, jaarplan etc. Er 

wordt in diverse klassen naar lessen gekeken, er is een gesprek met 6 kinderen uit klas 5 en 

6, een gesprek met IB-er en met mij. Dossiers worden bekeken, er is een informatief gesprek 

met het team en aan het eind van de dag een afrondend gesprek met het team en daarbij 

zullen de bestuurder en de onderwijsmedewerker van Stichting Athena ook aansluiten. 

Helaas moeten de gesprekken met de grote groepen nog online, maar ze zullen vast niet 

minder interessant zijn. 
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We hopen de input van deze dag te kunnen gebruiken om onze kwaliteit te verbeteren en 

tevens te gebruiken bij ons nieuwe jaarplan/jaarplannen, maar mogelijk ook voor ons plan in 

het kader van “Nationaal Programma Onderwijs”. 

 

Klas 1 t/m 6: Koningsspelen- thema ik-jij= wij   

Gisteren waren de koningsspelen en dat was een groot succes.’s Ochtends vroeg was het 

plein al versierd, was er een partytent opgezet en een heuse dixie neergezet. Alles prima 

georganiseerd. Vervolgens werden alle spelletjes neergezet en stroomden de fleurig geklede  

kinderen binnen. 

Het rood, wit, blauw en oranje was niet van de lucht. Vrolijke hoedjes, sjaals, kroontjes en  

koninklijke t-shirts, jurken en broeken. Wat een feestelijk gezicht! 

Alle klassen speelden de samenwerkingsspelletjes, dat het een lieve lust was; er werd 

gelachen en gefeest. In de klassen gebeurde ook het een en ander van tekenen tot knutselen , 

muziek maken, spellen maken en klassen gingen naar het park. 

Samen met gemeente/sportbedrijf, ROC, juf Vera en de school waren de spelletjes op deze 

dag georganiseerd. Allen veel dank hiervoor! Zie voor een impressie ook facebook en 

instagram. 

 

MR: 

Woensdag 28 april is er een MR vergadering waar ik ook bij aanwezig ben. 

We zullen het o.a. hebben over de formatie, jaarplan, vakantierooster, Nationaal Plan 

Onderwijs”, de audit, ICT en nieuwe topografie-ondersteuning. 

 

ICT: 

Half maart zijn er 30 gloednieuwe laptops binnengekomen. Maaike heeft deze de afgelopen 

tijd bijna allemaal geïnstallleerd. Volgende week komt er een kast waar ze alle 30 in passen 

en opgeladen kunnen worden. Ze zijn dan vast snel na de meivakantie klaar om gebruikt te 

kunnen worden. We zullen dan ook met elkaar kijken hoe we het computerlokaal weer 

opnieuw vormgeven. We hopen dat de ICT lessen dan ook weer kunnen starten. Nu in 

coronatijd is dat, omdat er nog geen vaklessen in elkaars klassen worden gegeven, nog niet 

echt mogelijk. 

 

LET OP: Parkeren en ……………………….!!!! 

Wilt u niet met uw auto de Grasbroek (weg bij het kleuterplein) inrijden en vervolgens 

parkeren en uw kind uit de auto laten! 

Dit veroorzaakt zeer gevaarlijke situaties voor kinderen en ouders en geeft ook echt overlast 

aan de bewoners. 

Ook aan de kant van het “grote plein” (Biesterweg) is het niet de bedoeling uw kind met de 

auto tot aan het plein te brengen. Voor de school is geen parkeerplaats! 

Tevens geeft dit gevaarlijke situaties met lopende en fietsende kinderen en ouders. 

Wilt u hier aub aan meewerken!  

Er is voldoende parkeergelegenheid bij de flats aan de overkant van de school (Drakensteyn), 

uiteraard in de parkeervakken. De verkeersbrigadiers helpen u met een veilige oversteek. 

 

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: 

Tot nu toe is er slechts reactie gekomen van één persoon. Om volgend 

schooljaar de verkeersbrigade weer te kunnen verzorgen, hebben we 

echt meer mensen nodig. Vandaar nogmaals deze oproep: 
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. 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. 

                                                                                    

Koningsdag: 

A.s. dinsdag de 27e april zijn alle kinderen vrij vanwege Koningsdag. 

                                             

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl


8 

 

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: 
 

Kaliber Kunstenschool 

Doe in de meivakantie live mee met leuke workshops! 

Wat een genot dat Kaliber Kunstenschool  weer deels buiten les kan geven. Die kans grijpen 

we natuurlijk aan om ook in de meivakantie iets leuks te organiseren! De workshops vinden 

plaats onder de tent in Almelo, Elisabethhof 2. Ook bij wat minder lekker weer kan het dus 

gewoon doorgaan.  

Voor meer info over de workshops en Kaliber Kunstenschool zie: Kaliber Kunstenschool 

 

 
 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcontent.mailplus.nl%2Fm1%2Flinks%2Fkaliberkunstenschool%2Ftxt396914%2FqHY83HqPaHzVzV9&data=04%7C01%7Cadministratie%40devrijeschoolalmelo.nl%7Cfd876155a8744c5a35bc08d9058e9d64%7C7ed8beccba724e18a5e390adcf600712%7C0%7C0%7C637546933224511448%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=NX3pPPsMY00h%2FuIZTWCHXoMOSQoygvIMsFlb207b3wc%3D&reserved=0

