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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. 34 

21-05-2021 

 
AGENDA: 

 

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

ma. 31 mei  : schoolfotograaf 

vrij. 18 juni : eindtoneelstuk klas 6 

 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

 
Pinksteren in de kleuterklassen 

 

Klas 1 Nicole: 

In de stad zijn de winkels weer open en in de klas zijn er 25 nieuwe winkeltjes geopend. Zo 

goedkoop als bij ons vind je het nergens. Er worden o.a. lollies, bananen, 

kauwgombalautomaten, auto's en televisies verkocht voor bedragen als 10, 15, 46 cent. Het 

is niet voor iedereen vanzelfsprekend dat het muntje 5 cent waard is als er een 5 op staat en 

hoeveel wisselgeld je krijgt als je dan iets koopt voor 2 cent bijvoorbeeld. Ook moeilijkere 

sommen komen voor en nu we ook al muntjes van 10 en 20 cent in onze zelfgemaakte 

kassa's krijgen worden de prijzen ook steeds hoger. We ontdekken dat het handig is dat we al 

tafelrijen hebben geoefend wanneer we bijvoorbeeld 30 cent willen betalen met muntjes van 

5 cent en spelenderwijs maken we zo vele verschillende soorten sommen. Heb je alles 

verkocht dan moet je op pad om weer nieuwe dingen (kaartjes met tekening en bedrag) te 
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kopen voor je winkel. Zo blijft de winkelinventaris en het speelgeld in omloop. Volgende 

week krijgt dit geldrekenen zeker nog een vervolg... 

Deze week oefenden we ook drie dansjes om de meiboom (groen is gras, doe open nu het 

duivenhuis, hier is onze fiere pinksterblom). Gisteren al even met linten en vandaag hopen 

we er een extra feestelijk tintje aan te geven met "pinksterkleding"  en krans. In de klas 

hebben we al flink gezongen over vogels, bloemen en de maand mei en wat kan deze klas dat 

al mooi!  Een heel fijn pinksterweekend gewenst allemaal. 

 

      
Pinksteren in klas 1 

 

Klas 3 Maaike/Mattis: 

Na een vakantie van twee weken zijn wij deze week weer met frisse energie gestart aan de 

laatste periode voor de zomervakantie. De kinderen mochten voor de vakantie op nieuwe 

plekken zitten. We zitten nu in groepjes in plaats van tweetallen.  

Maandag zijn we gestart met de reken periode. Deze periode duurt vier weken.  

Woensdag heeft klas 3 een ouderavond gehad. Er is informatie gegeven over de ‘ik-inslag’ 

en er is erg mooi gezongen door de ouders. We hebben een paar nachtegaaltjes ontdekt. 

Vandaag stond in het teken van het pinksterfeest. De kinderen hebben om de meiboom heen 

gedanst en gezongen in prachtige witte kostuums zelfgemaakte met kransen en bloemen op 

de muziek van Nadja (onze pianiste). Erg leuk om te zien.  

Fijne pinksterdagen allemaal.  

 

Klas 5 Joost: 

Na de vakantie zijn we begonnen met de Geschiedenis periode, de afgelopen week hebben 

we geleerd over Boeddha en het Boeddhisme. De komende weken gaan we ons nog verder 

onderdompelen in de oudheid. 

De afgelopen week hebben we samen met juf Marieke flink geoefend met de Meiboomdans. 

Het is een mooie dans geworden, ik ben trots op de klas. We gaan er een leuke en gezellige 

dag van maken. 

Vooraankondiging:  

Donderdag 3 juni (van 12.30 tot 14.00 uur) hebben we een schoolsportdag op het terrein van 

de SISU. Deze dag moeten alle kinderen op de fiets naar school komen en kleding dragen 

waarin ze kunnen sporten. Er is helaas geen mogelijkheid om je om te kleden. We zullen om 

14.15 uur weer terug op school zijn.  Verder informatie volgt t.z.t.. 

Fijne Pinksterdagen allemaal.  
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Klas 6 Marieke:  

Voor de zesdeklassers is het laatste stukje van het jaar bij ons op school begonnen. In de klas 

wordt hard gewerkt aan het toneelstuk en de periode mineralogie die we vandaag afgesloten 

hebben met een meesterwerk. Volgende week pakken we de klimatologie nog weer even op. 

Daarnaast worden veel dingen de komende tijd afgesloten en afgemaakt. Denk daarbij aan bv 

de meetkundemap (tekeningen moeten af), de bamboefluit, diverse handwerkachtige zaken, 

het boek dat we maakten tijdens de geschiedenis enz. Er ligt nog veel maar dat komt 

allemaal vast goed.  

Daarnaast lopen de repetities van het toneelstuk. Dagelijks spelen we in de zaal een deel uit 

het boekje. Wat is er al veel werkt verzet thuis, veel kinderen kennen al best veel van hun 

teksten. Maar dat moet nog wel geoefend blijven. Willen jullie daar alsjeblieft bij helpen? Je 

kunt namelijk pas écht toneel gaan spelen als je je teksten kent en dus geen boekje meer vast 

hoeft te houden.  

Het is de bedoeling dat de kinderen grotendeels hun eigen kleding en attributen bij elkaar 

zoeken. Daarvan hebben we in de klas een lijst, die ik rond zal mailen als die compleet is. 

Misschien kunnen we elkaar dan helpen om alle spulletjes te vinden. Alles wat al mee kan 

(en mag) naar school bewaren we bij de kledingrekken. Zorg dat er eventueel de naam van 

het kind op staat zodat het duidelijk is van wie wat is.  

Voor het toneelstuk zijn we aan het kijken of we een moment kunnen afspreken om het decor 

te bouwen. Het liefst met hulp van (enkele) ouders, maar dat ligt natuurlijk erg aan de op dat 

moment geldende coronaregels. Voorlopig hebben we gepland om op zaterdag 5 juni van 

13.30 tot 16.00 in school aan het werk te gaan. Dan werken we aan bv het hol van Fagin, de 

marktkraam, de boekenkraam, de kleding, het grote gordijn enz. We sluiten de middag dan af 

met soep en broodjes. Er zijn al veel kinderen die graag mee willen helpen, hopelijk kunnen 

we die groep aanvullen met een aantal volwassenen. Mocht je willen en kunnen helpen, meld 

je dan via de app bij Marieke, dan hoor je zsm of de hulp van volwassenen door kan gaan. 

Met de kinderen gaan we dus sowieso aan het werk. 

Met een grote slag om de arm hebben we ook een kampeer/logeermoment geprikt en wel het 

weekend na het St. Jansfeest. Ook dit staat nog op losse schroeven, maar het is misschien 

wel goed om alvast in de agenda te zetten. Afhankelijk van het wel/niet doorgaan van het St. 

Jansfeest op school (en in welke vorm) spreken we af van vrijdag 25/6 op zaterdag 26/6 of 

van zaterdag 26/6 op zondag 27/6 

 

Nieuws van Annemiek (directeur): 

Na twee weken vakantie zijn we weer begonnen aan de laatste weken voor de 

zomervakantie. Wat gaat de tijd toch snel. 

Afgelopen week was het weer wennen aan het schoolritme en in alle klassen werd er hard 

gewerkt en werden er voorbereidingen getroffen voor het Pinksterfeest. Er werden duifjes 

geknutseld, tekeningen gemaakt, allerei soorten kransjes gevlochten en mooie papieren 

bloemen gemaakt en tevens werd er geoefend aan diverse Pinksterdansen en werd er veel 

gezongen. 
 

Helaas kunnen we u er als ouders nog niet bij uitnodigen. We hebben wel in onze laatste 

pedagogische vergadering verzucht dat we jullie als ouders missen. Als het maar enigszins 

weer kan, moeten we een feest organiseren met kinderen en ouders samen. Hoe mooi en fijn 

zou dat weer zijn! 
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Bij het voorbereiden van het Pinksterfeest hebben we gekeken wat wel mogelijk zou zijn 

binnen de korte tijd na de de meivakantie. 

Alle klassen hebben een pinksterdans voorbereid. Bij goed weer worden deze buiten rond de 

meiboom gedanst. Een meiboom met prachtige nieuwe linten die er door juf Grietje met veel 

zorg aan zijn gemaakt. Vorig jaar bleven de nieuwe linten nog ongebruikt. We vierden het 

pinksterfeest toen in de halve klassen. 
 

In de ochtend gaan de kleuterklassen beginnen. Zij kijken ook naar elkaars dansen. 

Rond 11.00u. gaan klas 1, 2 en 3 vervolgens dansen. De klassen houden afstand, zoals dat 

ook gebeurt bij de pauzes, maar zo kunnen ze toch naar elkaar kijken. Vervolgens gaan klas 

4, 5 en 6 ook samen op afstand naar buiten en doen hun dans. Klas 6 heeft dan toch 

“publiek” bij het  vlechten van alle linten van de meiboom. Altijd weer een vreugdevol 

gebeuren. 
 

En dan …….. een goed lang pinksterweekend.  

 

   
 

Directeurenoverleg Athena: 

Afgelopen woensdag en donderdag kwamen alle directeuren van Stichting Athena en de 

mensen van het bestuurskantoor gedurende twee dagen in Brummen bij elkaar. Gelukkig 

weer een live ontmoeting. Heel fijn om elkaar te zien, te spreken en samen te werken. 

We hebben aan diverse onderwerpen gewerkt, o.a. aan het jaarplan voor 2021-2022, 

beleidsplannen ICT en meerbegaafdheid, hoe gaan we om met NPO (nationaal programma 

onderwijs), waar zit de kracht van ons vrijeschoolonderwijs en hoe maken we die zichtbaar, 

referentieniveaus, subsidiegelden en nog veel meer. Tussen de hagelbuien en de zon door, 

geheel coronaproof, werd er veel besproken en hard gewerkt. 
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MR: 

Aankomende dinsdag 25-5 heeft de MR van onze school samen met mij een studiemiddag 

onder leiding van een deskundig iemand van het CNV. Misschien sluiten er zich ook nog 

mensen van andere scholen bij aan. Hoe kun je als MR samen met de school/directie elkaar 

zo goed mogelijk informeren en ondersteunen? Het wordt vast een interessante middag. 
 

Regenboog/ sociaal emotionele ontwikkeling: 

Elke dag zijn wij bezig met ondersteunen van sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. 

Wij gebruiken daarvoor binnen onze school o.a. de Regenboogtraining (afgeleid van de 

Kanjertraining en toegespitst op vrijescholen). 

Woensdagmiddag heeft een deel van het team daarvoor een online studiemiddag onder 

leiding van de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen. 

Dit krijgt ook volgend jaar nog een vervolg. 

De nieuwe mensen en de collega’s die deze training nog niet hebben gevolgd, doen er in 

ieder geval aan mee, maar er sluit ook een deel van de andere collega’s aan omdat het fijn is 

om hier met elkaar aan te werken. Ikzelf zal ook meedoen. U hoort hier vast wel meer over. 
 

Formatie: 

Zo snel mogelijk zal ik jullie meedelen hoe de klassenindeling er volgend jaar uit zal zien. 

De laatste puntjes worden de komende 2 weken op de i gezet.  
 

Vandalisme/ vernielingen: 

Dat er voor de meivakantie al regelmatig vernielingen op en rond het plein plaatsvonden, heb 

ik u in een eerder VGM al meegedeeld. 

Afgelopen vakantie was het wel erg treurig. Er is veel vernield en er is tijdens de vakantie 

contact geweest met politie en gemeente. Helaas vindt het op meerdere plekken in Almelo 

plaatst. 

De buurt is ingelicht en let ook extra op. We zijn aan het onderzoeken wat we nog meer 

kunnen doen, bijv. camera’s, bordjes etc. Mocht u iets zien, dan graag wegsturen (waar 

mogelijk) en de politie bellen als er echt dingen gebeuren die niet horen. 
 

Schoolfotograaf 31 mei: 

Maandag 31 mei komt de schoolfotograaf. Er worden klassenfoto’s en individuele foto’s 

gemaakt. We hebben i.v.m. de corona afspraken moeten besluiten dat er geen “broertjes en 

zusjes foto’s” worden gemaakt. Er zijn dan veel loopbewegingen door de school en binnen 

school komen dan allerlei groepen langs en door elkaar. Volgend jaar hopelijk weer wel. 
 

Oproepje: 

Wie heeft er veel verstand van 2e hands lundia kasten etc.? 

Ik wil graag deurtjes voor diverse lundiakasten die we in school hebben. Nu zijn deze 

deurtjes alleen nog maar tweedehands te koop. Ik kan er wel uitkomen, maar ik zou het heel 

fijn vinden als iemand dit voor mij zou willen uitzoeken. Wie o wie vindt dit een leuke klus? 

Graag melden bij Annemiek via directie@devrijeschoolalmelo.nl  

 

 

 

 

 

mailto:directie@devrijeschoolalmelo.nl
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VERKEERSBRIGADIERS: 

Herhaling bericht!!!! Wie o wie gaat reageren?!! Er zijn echt mensen nodig!!!! 

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.  

Iedereen heeft natuurlijk veel te doen, maar ik wil u nogmaals dringend 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 de verkeersouder van onze school. 
 

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. 
 

Pinksteren: 

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

 

 
prachtige muurschildering in mijn kantoor, vorige maand gemaakt door Paul van Meurs 

 

Met vriendelijke groet, Annemiek Geertsma 

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

 

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  

                                                                                

 

 

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. 

 

 

 

mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
mailto:Sylvia@christoforuskinderopvang.nl
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Het kleuterplein wordt steeds groener en mooier 

 

 

 

 

Alle medewerkers van De Vrije School Almelo 

wensen u goede Pinksterdagen 
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BIJLAGEN: 
Loes: 

Opvoeden in crisistijd is extra uitdagend. Kinderen zijn soms bang. Misschien is er een 

familielid ziek geweest. Buitenshuis zijn er minder uitlaatkleppen en zien ze minder 

vriendjes en vriendinnetjes. Loes is er om Twentse ouders in deze tijd extra te ondersteunen. 

Ontspannen ouders, blije kinderen. En zo zien we ze allebei natuurlijk het liefst. Om ouders 

te helpen kunt u via deze website en via webinars  tips en adviezen vinden over opvoeding in 

coronatijd. De komende maanden bestaat deze onder andere uit interactieve (online) 

theatervoorstellingen. Met veel humor worden herkenbare opvoedsituaties op een luchtige en 

leerzame wijze nagespeeld en besproken. 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.loes.nl%2Ftips%2Ftips-coronavirus.html&data=04%7C01%7Cadministratie%40devrijeschoolalmelo.nl%7Cb87ed49f2cc74ab46c6308d90ed50bd3%7C7ed8beccba724e18a5e390adcf600712%7C0%7C0%7C637557130658623110%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2FpHCxHZ1%2FQBf5QObXz%2BmhwI1gHkxjJWC9538NIL17zA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.loes.nl%2Fagenda%2F&data=04%7C01%7Cadministratie%40devrijeschoolalmelo.nl%7Cb87ed49f2cc74ab46c6308d90ed50bd3%7C7ed8beccba724e18a5e390adcf600712%7C0%7C0%7C637557130658633102%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xHAMhFvddfc%2Bajk31pzqEKuMGTjGPYoEQB88%2BL6Kpao%3D&reserved=0

