
1 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 33 

30-04-2021 

 
AGENDA: 

 

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 

vrij. 18 juni : eindtoneelstuk klas 6 

 

 

KLASSENINFORMATIE: 

 
Drie kleuterklassen: 

* Afgelopen maandag hebt u via de mail informatie gekregen over het Pinksterfeest. 

* Vrijdag 21 mei vieren we het Pinkster/meiboomfeest in de klassen. 

Om het geheel een feestelijk tintje te geven, mogen de kinderen in witte of licht 

gekleurde kleding op school komen. 

 

Kleuterklas Margot/Evelien: 

Vrijdag 21 mei krijgen de kinderen iets lekkers op het Pinksterfeest. Wilt u voor de 

zekerheid toch 2x eten en drinken meegeven? Wat over is gaat weer mee naar huis. 

     

Klas 1 Nicole: 

Deze week begon met kleine zelfgemaakte verhaaltjes lezen en schrijven. Als ik een 

koning(in) was dan..en....Er was eens een koning(in) die.... Mooi om de verschillen bij het 

"vrij" schrijven te zien. Verschil in spelling, netheid, samenwerken of alleen, 1 zin of 2 

blaadjes lang, het mag allemaal. Verschil in inhoud; van de wens om een snoepjesregen en 

heel veel geld naar een gouden koets om de arme mensen naar het paleis te brengen. De 

opdracht was wel dat de kinderen hun eigen verhaaltjes zelf terug konden lezen en het is al 

heel knap wanneer dat lukt! Leuke opdracht om vaker te doen en ik hoorde al dat een aantal 

kinderen thuis ook verhaaltjes gingen schrijven. 
 

Dinsdag een vrije dag en de woensdag leek daardoor een beetje op een nieuwe maandag. Ik 

vertelde het verhaal van de magische klok. Het is dan wel een verhaal uit de Efteling, maar 

door het wat aan te passen sloot het heel mooi aan bij het leren klokkijken. De kinderen 

maakten een eigen (magische) oefenklok. Slimme Toontje (één van de kinderen) liet ons op 

een heuse bel het aantal uren horen en de kinderen zetten hun eigen klok op de juiste tijd. Op 

de fluit liet de koningszoon een aantal kwartieren horen en zo oefenen we ook wanneer het 

kwart over, half en kwart voor is. Dit jaar leren de kinderen over de hele en halve uren, maar 

door de kwartieren en ook digitale tijd mee te nemen maken we het al een beetje moeilijker. 
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Oefenen in de dagelijkse praktijk werkt altijd het beste en in de klas houden ze de werkelijke 

tijd nu nog meer in de gaten dan eerst. Oefenen jullie thuis ook mee? 
 

 

 
 

Klas 2 Mansi/Ilona: 

Afgelopen maandag zijn de kinderen druk geweest als architecten van Telstad. Op het plein 

zijn de mooiste ideeën tot stand gekomen. Prachtige tekeningen waren overal te bewonderen. 

Dinsdag was er een heerlijke vrije dag, hopelijk hebben jullie allemaal genoten van het 

heerlijke weer. 
 

Woensdag voelde een beetje als een maandag, maar toch was het een korte dag. Op deze dag 

hebben we in de klas verschillende rekenspelletjes gedaan, erg leuk om ook zo eens met 

rekenen bezig te zijn. 
 

Op donderdag en vrijdag zijn de kinderen opnieuw druk bezig geweest met het ontwerp van 

onze Telstad, tekeningen zijn gemaakt en vlaggen zijn ontworpen. Daarnaast hebben we 

natuurlijk ook geoefend met getallenlijnen en tafelsommen en nog heel veel meer.  

Naast al dat rekenen zijn we ook bezig geweest met schilderen, vormtekenen, vertellen, 

voorlezen, dictees, breien en borduren. Kortom het was weer een geslaagde week. 
 

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne meivakantie. 
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Klas 3 Maaike/Mattis: 

Deze week was onze laatste week van de periode huizenbouw. We hebben alle fasen 

doorlopen met elkaar van hoe een huis nu eigenlijk gebouwd wordt en wie je daar allemaal 

voor nodig hebt. Afgelopen woensdag zijn we met elkaar op de fiets naar het Indië terrein 

geweest om daar ook een huis in aanbouw te bekijken. Er werden veel vragen gesteld en de 

kinderen waren heel enthousiast. Onderweg naar de picknickplek zijn er ook nog voorgevels 

van huizen bekeken om te zien met welk metselverband ze gemaakt zijn. Het is een mooie 

periode geweest waarin we eigen huisjes van takjes en klei hebben gebouwd, een iglo 

hebben gevilt en ons eigen droomhuis hebben ontworpen. Na de meivakantie zullen we nog 

verder gaan met ons droomhuis om te kijken of we het ook echt kunnen bouwen!  
 

Er wordt ook hard gewerkt tijdens de handwerklessen! Bijna iedereen is het gelukt om voor 

de vakantie de boord van de muts af te krijgen en sommige kinderen zijn zelfs bezig met 

recht/averecht breien. Zo is er al een klein groen konijntje van de breinaald gesprongen. Heel 

knap, want die averechte steek moet je echt even onder de knie krijgen. 
 

Na de meivakantie staat er weer een rekenperiode op het programma. Maar voor nu: 

vakantie! Hopelijk met veel zonneschijn, want die kunnen we na deze regenachtige dagen 

wel gebruiken. Fijne vakantie allemaal!  

 

Klas 4 Jocelyn: 

Deze week zijn we in he leven gedoken van de architect. De kinderen hebben onderzocht 

welke bouwwerken je met 2 vormen kan bouwen en wat dit betekent voor de oppervlakte en 

de omtrek. Ze hebben hun ideeën op een maquette na gebouwd en hier een kaart van 

gemaakt. 
 

Na de meivakantie gaan we een start maken met de spreekbeurten. Hier ga ik de kinderen 

over informeren. Ik zal jullie als ouders ter zijner tijd mailen wanneer de kinderen hun 

spreekbeurt gaan houden. 
 

Een hele fijne vakantie allemaal. 
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Klas 5 Joost: 

De afgelopen weken heb ik het spel " de Saboteur" geïntroduceerd in de klas en tot nu toe is 

dit een groot succes. Vraag maar aan jullie zoon of dochter wat dit inhoudt. Mijn 

belangrijkste doel is dat de kinderen bewegen en samenwerken tijdens het spel. 
 

We hebben ook weer een aantal keer in de moestuin gewerkt en hebben diverse kruiden in de 

klas geplant. Daarna hebben we ons verwonderd over het groeiproces. We hebben ook 

geoefend met het observeren van de natuur en tekeningen gemaakt van verschillende 

planten! De Plantkunde periode was mooi te combineren met de Taal periode, we hebben 

geoefend met het schrijven van verschillende teksten, samenvattingen schrijven en 

begrijpend luisteren. 
 

De afgelopen 2 weken hebben de oudergesprekken plaatsgevonden, het was fijn om iedereen 

weer te zien en te spreken. Hopelijk vinden de volgende gesprekken weer fysiek plaats. 
 

Ik wens jullie allemaal een fijne vakantie! 
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Klas 6 Marieke:  

Omdat het jaar 'ineens'  voorbij vliegt, hebben we na rijp beraad in de klas besloten het 

eindtoneelstuk te verplaatsen naar 18 juni. Hopen jullie allemaal mee dat jullie er dan als 

publiek in de zaal bij mogen zijn?? Mocht dat dan nog niet kunnen ivm de 

coronamaatregelen, maar op 2 juli wél, dan verplaatsen we het geheel naar 2 juli. Dat is 

echter niet de favoriete datum omdat daarna de laatste schoolweek al ingaat... 

Ik hoop dat iedereen deze twee data vrij kan houden. 
 

Op dit moment zijn we druk doende met de mineralogieperiode. We hebben 2 kinderen laten 

ervaren wat er met je gebeurt als er een aardbeving plaats vindt en dat is 'doodeng'!! Steeds 

dieper duiken we deze dagen de aarde in, en we leerden dat bij iedere kilometer die je dieper 

komt het zo'n 30 graden warmer wordt....En er valt nog zó veel te ontdekken! Daar gaan we 

dus na de meivakantie nog eventjes mee verder. We zullen dan naast het toneelspelen nog 

een week mineralen gaan bestuderen.  

De kinderen hebben dus 2 belangrijke taken voor de komende tijd:  

maandag 17mei (zoveel mogelijk) de toneelteksten kennen 

vrijdag 21 mei Meestwerk Mineralogie maken en het periodeschrift af hebben. 
 

Daarna volgt een tijd van afsluiten en 'laatste keren'. We zullen veel terug gaan blikken, 

herinneringen ophalen en dingen afronden en afmaken. Ik hoop op een liefdevolle periode, 

waarbij we met alle kinderen samen goed en prettig de lagere schooltijd kunnen afsluiten. 

Willen jullie daarbij helpen door mij op de hoogte te brengen/houden van dingen die bij de 

kinderen spelen en waarvan je denkt dat ik die moet weten? 

Maar nu eerst lekker vakantie vieren. Geniet ervan! 
 

Na de meivakantie ga ik weer wat meer werken. Op de maandagmiddag zal ik weer 

fluitenbouw/glas-in-lood gaan geven en op dinsdagmiddag ben ik er ook. Dan zal ik met de 

helft van de klas die niet in de handenarbeidkelder zijn bij juf Vieke. 

De donderdag- en vrijdagmiddag ben ik dus nog thuis. 

 

Nieuws van Annemiek (directeur): 

Zaterdag 24 april: kunstzinnig werken aan de kindergetuigschriften. 

Afgelopen zaterdag is er door de leerkrachten van klas 2 t/m 6 de hele dag gewerkt aan de 

kunstzinnige verwerking voor de kindergetuigschriften. Deze krijgen de kinderen aan het 

eind van het schooljaar en ze horen bij de spreuken/gedichten(ook gemaakt door de 

leerkrachten), die de kinderen dan ook krijgen.     

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

hielp waar mogelijk. 

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

Onder genot van koffie en thee, broodjes, soepje en nog meer lekkers is er hard gewerkt en 

was bijna iedereen rond 15.30 uur klaar. Het was heerlijk om weer eens op een andere 

manier met elkaar te werken. 
 

En………………………… 

mijn kantoortje is ook mooi geworden. De muurschildering is vorige week vrijdag door Paul 

van Meurs gemaakt. 
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Audit maandag 26 april 

Afgelopen maandag was de audit; klassenbezoeken, gesprekken met kinderen, gesprek met 

team, gesprek met Mirjam en met mij. Dossiers en logboeken zijn bekeken. Veel dingen 

gaan al goed en aandachtpunten zijn ook genoemd. 

Over twee weken krijgen we het verslag, waar we weer verder mee aan het werk kunnen. 
 

Ouders in de school: 

Helaas kunnen ouders nog nauwelijks de school binnenkomen, maar een enkele keer gebeurt 

dit op afspraak wel. 

Wilt u er dan zelf ook aan denken om uw naam en andere gegevens achter te laten? 

Er staat bij beide ingangen (kleuters en onderbouw) een tafeltje met intekenlijsten en 

pennen! 
 

VERKEERSBRIGADIERS: 

De afgelopen weken heeft u in het VGM kunnen lezen dat er echt verkeersbrigadiers worden 

gezocht. Met de mensen die nu trouw de oversteek verzorgen, kunnen we niet elke dag een 

bezetting rond krijgen. Helaas is er maar 1 reactie gekomen. 

Iedereen heeft natuurlijk veel te doen, maar ik wil u nogmaals dringen vragen voor de 

veiligheid van de kinderen, om er nog eens over na te denken u aan te bieden om te 

klaaroveren. Misschien 1x per week, vaker mag natuurlijk ook!! 

Leuke zesdeklassers zullen u helpen! 

In de ouderenquete heeft u zich ook uitgesproken over uw zorgen rond de verkeersveiligheid 

rondom de school.  Zullen we met elkaar proberen onze zorgen hierover minder te maken? 
 

Ik hoop dat er nog veel reacties komen, zodat we kunnen garanderen dat er bij de Buitenhof-

oversteek ook echt veilig kan worden overgestoken. 

Geef u op bij onze verkeersouder. 

 

Zie schrijven hieronder van onze verkeersouder: 
 

We zoeken (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). 

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. 
 

Hemelvaart en Pinksteren: 

Gisteren hebben we tijdens de pedagogische vergadering met elkaar gekeken naar de 

achtergrond van Pinksteren, o.a. deverbinding tussen hemel en aarde, ook mooi terug te zien 

in de meiboom/pinksterboom, waar omheen de kinderen dansen in deze tijd. Ieder individu 

staat om de boom en samen wordt er gedanst en ingevlochten. Hier is nog veel meer over te 

vertellen, maar via dit beeld kwamen we in gesprek over verbinden. Hoe kunnen we 
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helemaal in deze tijd, ons met elkaar verbinden? Dit is o.a. mogelijk door het gesprek, en 

door echt te luisteren naar elkaar. 

Ik wens iedereen in de meivakantie veel rust, plezier, verbinding en goede gesprekken toe. 
 

https://everydaymommyday.com/hemelvaart  

https://everydaymommyday.com/?s=pinksteren  

 

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)  

 

Belangstelling voor kinderdagverblijf? 

Beste ouder(s)/ verzorger(s),                                                                                

Op verzoek van Rick Dekkers, directeur van Christoforus Kinderopvang, wil ik onderzoeken 

of er belangstelling bij jullie is voor een kinderdagverblijf in Almelo.  

Met een KDV heb je als ouder(s)/verzorger(s) de mogelijkheid om je kind van ’s ochtends 

vroeg tot en met na de middag/ vooravond onder te brengen. Dus baby’s, peuters, kleuters en 

BSO vallen hieronder.  

Afhankelijk van de belangstelling hiervoor gaan we verder met het onderzoeken hiervan 

voor Christoforus Kinderopvang Almelo.   

Graag ontvang ik een reactie op deze vraag via mail voor 30 mei 2021. Jullie mogen je 

reactie mailen naar: Sylvia@christoforuskinderopvang.nl  
 

Met vriendelijke groet,  
 

Sylvia van Dijke  

Locatiemanager Christoforus Kinderopvang Almelo  

                                                                                 

https://everydaymommyday.com/hemelvaart
https://everydaymommyday.com/?s=pinksteren
mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
mailto:Sylvia@christoforuskinderopvang.nl
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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. 

 

 

 

 

Alle medewerkers van De Vrije School Almelo 

wensen u een fijne Meivakantie 
 

 

 

 

 
 


