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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. 35 

28-05-2021 

 
AGENDA: 

 

ma. 31 mei  : schoolfotograaf 

vrij. 18 juni : eindtoneelstuk klas 6 

 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

Klas 1 Nicole: 

De winkeltjes zijn nog volop in bedrijf. Iedere ochtend gaan ze even open. Waar de ene zijn 

kassa vol heeft met geld spaart de ander juist briefjes met spullen. Zodra we hebben 

opgeruimd en gaan eten bespreken we even een paar sommen en berekenen we het 

wisselgeld. Gisteren kregen de kinderen 5 muntjes van 2 erbij (5x2=10). Vandaag krijgen zij 

het eerste briefgeld....Vandaag werken we ook voor het laatst in dit deel van het rekenboek. 

Ergens volgende week mag het mee naar huis. De kinderen hoefden niet alle opdrachten te 

maken en wanneer zij het leuk vinden om dit thuis alsnog te doen mag dat natuurlijk, maar 

moet dus niet.  
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Klas 2 Mansi/Ilona: 

Deze week zijn we o.a bezig geweest met: de tafels, de omgekeerde tafels (delen), sprongen 

met tientallen op de getallenlijn (voor de waaghalzen sprongen met honderdtallen) en het 

inwisselen van geld. 

Ook zijn we weer verder gegaan met de brei-en borduurwerkjes. Alle kleine beetjes maken 

toch dat we hier  al een heel eind mee zijn opgeschoten. 

Al met al een fijne week waarin hard is gewerkt! 

Nog een vraagje namens ons:wilt u samen met uw kind afstemmen hoeveel eten hij/zij 

meekrijgt naar school? We merken dat sommige kinderen regelmatig komen aangeven dat ze 

in de tweede pauze nog honger hebben en dat hun eten dan op is. 
 

We wensen jullie alleen een heel fijn weekend met veel zon! 

 

Klas 3 Maaike/Mattis: 

Na het Pinksterweekend zijn we weer goed aan de slag gegaan met elkaar. We hebben veel 

tijd besteed aan het afmaken van de huizen. Zo zachtjes aan komen de huizen af. We zijn 

benieuwd naar het eindresultaat! 

De klas kon bij juf Maaike minuten sparen. Vraag je kind er maar eens naar hoe het werkt. 

Al even geleden hebben ze samen afgesproken dat ze willen door sparen tot ze 60 minuten 

gespaard hadden. En dat moment is afgelopen week gekomen! Volgende week mag de klas 

zeggen hoe ze die minuten in willen zetten.  

A.s. maandag gaan we met zijn allen op de foto! Juf Maaike heeft een vrije dag, maar is er 

uiteraard wel bij met het maken van de foto!  

 

Klas 4 Jocelyn/Wendy: 

Deze week startte de week op dinsdag i.v.m. Pinsteren. Ondanks alle regenbuien hebben we 

op school genoten van de meiboomdans en kijken we daar warm op terug. 

We zijn de laatste voorbereidingen aan het treffen op school voor de spreekbeurt. De 

kinderen hebben allemaal een schema meegekregen, waarin de data staan vermeld wanneer 

ze hun spreekbeurt mogen houden. Morgen krijgen ze de tips, die deze weken aan bod zijn 

gekomen, mee op papier en een mooi vel papier die ze kunnen gebruiken voor hun collage. 

Ik zal de data en de tips ook per mail naar jullie sturen. 
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Klas 5 Joost: 

De afgelopen week hebben we ons verder verdiept in de Oude Culturen, deze week stonden 

de oude Perzen centraal. 
 

Zoals bekend is maandag de schoolfotograaf op school! Hopelijk is dan de klas compleet. 
 

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. Bijvoorbeeld een trainingspak met daaronder een korte broek en 

T-shirt.  Er is bij de SISU helaas geen mogelijkheid om je om te kleden, van schoenen 

wisselen is natuurlijk geen probleem. We zullen om 14.15 uur weer terug op school zijn. Het 

verstandig om voor deze dag extra eten en drinken mee te geven. We gaan er een leuke en 

gezellige middag van maken, de weersverwachting is in ieder geval goed. 

 

Klas 6 Marieke:  

Afgelopen week kwam dan eindelijk de langverwachte cito-toets. Omdat de normering dit 

jaar anders is ivm de coronasluitingen liet het even op zich wachten. Wat zijn we als school 

trots op onze zesde klas! Ze hebben het heel goed gedaan, zeker gezien alles dat zij de 

afgelopen twee jaar hebben meegemaakt aan schoolsluiting, thuiswerken, spanningen 

rondom ziektes enz. Ze verdienen echt een compliment. 

Deze week hebben we heel hard gewerkt aan het toneelstuk, wat wordt het mooi! De meeste 

kinderen kennen hun tekst al, maar spelen zonder boekje is altijd een beetje spannend....Blijf 

oefenen, het helpt echt! Zodra er meer bekend is over de data zoals ik meldde in het vorige 

vergeet-mij-nietje zal ik jullie berichten. 

Afgelopen week hebben we ook veel naar boven gekeken, want we hielden ons bezig met 

wolken. Wisten jullie dat je heel veel verschillende soorten wolken hebt? Denk maar aan 

schapenwolkjes, donderwolken, maar ook mist....En zelfs de suikerwolk (suikerspin       ) 

werd genoemd. We houden de periode op een laag pitje naast het toneelwerk. 

Vandaag hebben 6 van onze kinderen een gesprek (2 aan 2) met Saxion studenten die zich 

verdiepen in het Vrijeschoolonderwijs. Dit gaat natuurlijk ook on-line en de kinderen hebben 

per tweetal een presentatie voorbereid over 'periodeonderwijs', 'jaarfeesten' en 'wat maakt de 

vrijeschool anders dan andere scholen'. We zijn benieuwd naar hun ervaringen. 

 

Nieuws van Annemiek (directeur): 

Afgelopen week waren er twee studiemiddagen: 

1. Dinsdagmiddag heb ik samen met de MR een cursusmiddag gevolgd onder leiding van 

een deskundig iemand van het CNV, waarbij veel ins en outs van de MR behandeld 

werden. Leerzaam maar ook fijn om dit samen met de MR te doen. Wat zijn de 

verantwoordelijkheden, waar ligt de instemmingsbevoegdheid en adviesbevoegdheid? 

Hoe kun je als MR je initiatiefrecht nemen? Hoe communiceer je naar ouders en naar 

elkaar? Hoe informeer en ondersteun je elkaar en daarmee dus de school, in het belang 

van de kinderen? Mooie gesprekken en veel daadkracht. U gaat vast meer horen de 

komende tijd. 

2. Woensdagmiddag was er een studiemiddag regenboog/sociaal emotionele 

ondersteuning onder leiding van de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen. Een deel 

van de collega’s heeft de opleiding ( regenboog) nog niet gevolgd en een aantal 

collega’s wilde wel bijscholing. Ik heb ook deelgenomen omdat het fijn is rond mooie 
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onderwerpen samen met collega’s te werken. We hebben onderwerpen bestudeerd, we 

zijn kunstzinnig bezig geweest, hebben oefeneningen gedaan, samen dingen 

uitgewisseld en vaak heeft er ook geklonken: “ dit kun je met de kinderen zo doen, 

maar ook met ouders”. Nu maar duimen dat we dit ook weer snel op bijv. 

ouderavonden met jullie kunnen doen. 
   

Jaarplan/ NPO scan/plan: 

We zijn deze week in een kleine groep, maar ook in de pedagogische vergadering, bezig 

geweest om weer te kijken aan welke dingen we komend jaar willen werken. De gegevens 

uit de studiedag, de schoolzelfevaluatie die we voor de audit hebben gemaakt, de 

ouderenquete, resultaten etc. hebben we bekeken. Nadat we in april allerlei onderwerpen bij 

elkaar hebben gelegd, hebben we tijdens de studiedag over deze onderwerpen gesproken en 

prioriteiten gesteld. Deze week hebben we weer geprobeerd om alle onderwerpen die over 

waren nog meer toe te spitsen. 

De onderwerpen die nu staan zijn o.a.: 

-Nieuwe rekenmethode implementeren en daarbij ook de verhouding tussen oefentijd en 

 periodetijd. 

-De kracht van de (reken)periode in ons vrijeschoolonderwijs. 

-ICT onderwijs en mediawijsheid.  

-Regenboogtraining/regenboogoefeningen voor kinderen, maar dit ook combineren om te 

 werken aan het versterken van de kracht van ons team. 

-Groene plein 

-Kleuters implementeren→ vernieuwd leerlingvolgsysteem 

-Communicatietraining 
 

Natuurlijk ligt er voor de dagelijkse gang van zaken ook nog een heleboel, zoals bijv. 

onderhoud gebouw, duurzaamheid, meerbegaafdheid, gezondheid, diversiteit etc. 

We hebben deze prioriteiten nu gesteld en moeten deze nog “kleiner” maken, maar we gaan 

dit nu uitwerken en inroosteren en vervolgens binnen alle plannen kijken, wat we volgend 

jaar doen. 
 

Dit zal verwerkt worden in ons A3 jaarplan 2021-2022, maar ook zal dit binnen de NPO scan  

(Nationaal Programma Onderwijs) mee worden genomen (zie ook VGM van vorige week). 
 

Buiten deze onderwerpen zitten we voor de NPO scan ook te kijken naar o.a. 

-meer handen in de klas,  

-ondersteuning binnen kleine groepjes of individueel 
 

Formatie:  

In de loop van de volgende week zullen jullie een mail ontvangen met daarin de 

klassenbezetting/formatie voor 2021-2022. 
 

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. 
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Vakantierooster en studiedagen etc. 

Het vakantierooster hebben jullie al gekregen. 

Eind volgende week komen ook de aanvullende dagen. 
 

St. Jan/zomerfeest: 

Volgende week gaat een groepje leerkrachten kijken naar het St. Jansfeest/zomerfeest. 

Helaas kunnen we het nog niet vieren zoals het gebruikelijk was met alle ouders en kinderen. 

We gaan kijken wat wel kan/haalbaar is. U hoort hiervan spoedig. 
 

Herhaalde oproep: 

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  
 

VERKEERSBRIGADIERS: 

Herhaling bericht!!!! Wie o wie gaat reageren?!! Er zijn voor de maandag nog 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 onze verkeersouder via administratie@devrijeschoolalmelo.nl 
 

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 

(groot)ouders/verzorgers voor de maandagochtend (8.15-8.30 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 via administratie@devrijeschoolalmelo.nl 

 

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)  

 

Schoolfotograaf: 

Zoals u in de bovenstaande bijdrage van Annemiek hebt kunnen lezen komt a.s. maandag de 

schoolfotograaf weer langs. I.v.m. corona hebben we besloten dit jaar geen broertje/zusje 

foto’s te laten maken, omdat dit teveel bewegingen in de school geeft. De fotograaf heeft 

aangegeven om voor ouders/verzorgers die toch graag een broertje/zusje-foto willen hiervoor 

een middag aan te bieden in zijn studio. 

Dit kan op woensdag 2 juni vanaf 13:00 uur tot 16:30 uur. Ouders moeten zich van tevoren 

telefonisch aanmelden voor een tijdslot. Het telefoonnummer is 0546-456606. De studio van 

fotograaf Backx is aan Twentepoort West 52 in 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. 
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