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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. 36 

04-06-2021 

 
AGENDA: 

 

vrij. 18 juni : eindtoneelstuk klas 6 

do. 8 juli  : laatste schooldag kleuters 

vrij. 9 juli  : laatste schooldag klas 1 tm. 6; deze schooldag eindigt om 10.30u. 

ma. 12 juli tm  

vrij. 20 aug. : zomervakantie 

 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

Kleuterklas Margot/Evelien: 

Voor ons rijmspel mogen alle kinderen vanaf maandag 2 dingen van thuis meenemen die 

rijmen. We gebruiken ze ong. 3 weken.  Zet u de naam van uw kind erop? 

 

Klas 1 Nicole: 

* Deze week maakten we al echte deelsommen! De mooie steentjes eerlijk verdelen in 

groepjes bleek eigenlijk heel vanzelfsprekend en door bij elkaar te kijken konden we 

steeds alle oplossingen vinden. We schreven ook echte deelsommen al hoeven de 

kinderen dit in de eerste klas nog niet eens te kunnen. 

* Inmiddels zijn de prijzen in de winkels erg gestegen en lonkt het grote geld. Met 5 

briefjes van 20,50 en 100 zijn we inmiddels erg rijk geworden en tellen een aantal 

kinderen liever hun eigen geld dan dat ze het uitgeven, wat weer een goede oefening 

is. Begin volgende week worden de winkeltjes weer opgeheven. 

* Met de klassenouders heb ik al wat afgesproken over het schoolreisje. Daarover 

binnenkort meer... 

* Afgelopen maandag kregen de kinderen hun eerste fluitles. Na hem goed te hebben 

opgepoetst met speciale fluitenolie hebben we hem eerst even bewonderd en 

besproken. Onze fluiten hebben 2 gaatjes minder dan andere fluiten. Hierdoor kunnen 

we alle melodieën spelen en klopt het altijd. Het lijken wel toverfluiten, maar worden 

pentatonische fluiten genoemd. Vervolgens oefenden we hoe we moesten zitten, dat 

we even moesten slikken, hoe we moesten blazen, hoe we de vingers neer moesten 

zetten, welk ritme we gingen spelen en uiteindelijk speelden we onze eerste toon! Na 

een paar keer oefenen klonk het mooi en zag ik de verwondering op vele gezichten. De 

volgende dag wilden de kinderen meteen weer fluiten maar moesten nog wachten tot 

donderdag. Toen leerden we zelfs de tweede toon. We leerden ook dat je echt moet 

oefenen om het allemaal mooi te laten klinken, maar die eerste verwondering helpt 

hierbij.  
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Klas 2 Mansi/Ilona: 

* Deze week is klas 2 tijdens de rekenperiode bezig geweest met o.a: de tafels, sprongen 

op de getallenlijn en het ordenen van getallen. 

* Ook zijn we in het park geweest, om daar de gymles te laten plaatsvinden.We hadden 

geluk met de weerskomstandigheden. 

* Nog een vraag namens ons: Wilt u uw kind veldbloemen meegeven op de dag van het 

St. Jansfeest? De kinderen gaan hier wat moois van maken (krans, armband o.i.d) 

Tevens zijn we op zoek naar ouders die iets lekkers willen maken voor de klas.'  

 

Klas 3 Maaike/Mattis: 

Deze week zijn hebben we hard gewerkt. Tijdens de periode hebben we weer rekenbingo 

gespeeld. De kinderen konden een kopje thee winnen. Dit vonden ze erg leuk en er werd 

fanatiek gerekend. Donderdag hebben ze gym gehad in het park. Het was heerlijk weer en de 

kinderen hadden alle ruimte om lekker te bewegen. Kortom het was een fijne week. 
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Klas 4 Jocelyn/Wendy: 

* De eerste spreekbeurten zijn gegeven. Wat kan ik genieten van hun durf om te 

presenteren en de luisterhouding van de klas. Vol trots tonen de kinderen hun collage 

en meegenomen voorwerpen. Aan het einde van de spreekbeurt kijkt de klas uit naar 

het moment van de quizvraag en of ze het antwoord weten. 

* We zijn deze week twee keer naar het park geweest voor verschillende lesactiviteiten. 

Zo zijn ze daar geweest voor het stokvechten, onze taal periode over de stam en de 

ruwe stam, een bosdictee en de gym. 

* Zouden jullie de kinderen maandag een handdoek willen meegeven en hun naam in de 

lus willen schrijven? Ik wil met de kinderen een start maken met kinderyoga in het 

park. De handdoeken bewaar ik in een bak op school tot aan de zomervakantie. Alleen 

wanneer de handdoek heel vies is geworden, geef ik ‘m even mee voor een wasbeurt. 

 

   
 

 

Klas 5 Joost: 

* Donderdag 3 juni hebben we genoten van de schoolsportdag op het terrein van de 

SISU. Dankzij het mooie weer was het een leuke en gezellige middag. Ik ben helaas 

vergeten foto's te maken! 

* De komende weken gaan we meer aandacht besteden aan het werken met de agenda en 

huiswerk maken. Het is de bedoeling dat de kinderen elke dag een bladzijde huiswerk 

maken. Het zou fijn zijn dat hier thuis ook aandacht aan wordt besteed.  

 

Klas 6 Marieke:  

* Er is gisteren een mail verstuurd over het bezoeken van ons toneelstuk. Ik hoop dat 

iedereen die ontvangen heeft 

* Morgen gaan we van 13.30 u.tot (ongeveer) 16.00u. aan het werk met de kinderen die 

zich hebben opgegeven aan het decor en de kleding van het toneelstuk. Er zijn al 15 

aanmeldingen van kinderen die komen! 

* Ons kampeermoment gaat door! We gaan op 25 juni met de klas St. Jan vieren en 

maken daar meteen een slaapfeestje van. Verder informatie volgt nog, maar de datum 

die al zo lang gepland stond kan dus nu definitief worden gemaakt.  

* Sommige kinderen zoeken nog kleding voor hun rol, willen jullie even helpen? 
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Nieuws van Annemiek (directeur): 

DO overleg: 

Vrijdag 4 juni is er een directeurenoverleg van Stichting Vrijescholen Athena 

Er staat weer een en ander op het programma, o.a. omgaan met NPO scan/-gelden, inhoud 

van ons vrijeschoolonderwijs, burgerschap. Ook zullen we van een aantal mensen afscheid 

nemen, o.a. van onze meneer Hans. Dat was i.v.m. Corona nog niet gebeurd. 

Ook nemen we afscheid van de inspecteur van het onderwijs Hermine van Gemert, die al 

geruime tijd aan diverse vrijescholen verbonden was en ook enkele keren bij ons op school is 

geweest en met wie Mirjam en ik in maart j.l. nog een online gesprek hebben gehad. 

Een bijzonder mens met wie velen, en ook ik, mooie gesprekken hebben gehad over 

onderwijs in het belang van onze kinderen. 
 

Formatie:  

Gisteren hebben de ouders/verzorgers van de nieuwe eerste klas  en van de huidige klas 5 al 

een brief ontvangen over de formatie. Vandaag gaat er een brief uit naar alle ouders over de 

bezetting van schooljaar 2021-2022. 

 

Vakantierooster en studiedagen etc. 

Het vakantierooster hebben jullie al gekregen. 

Het rooster met studiedagen etc. begint vorm te krijgen. U ontvangt het zo spoedig mogelijk. 
 

St. Jan/zomerfeest: 

Afgelopen week hebben we met een aantal collega’s gekeken naar het vieren van het St. 

Jansfeest. Wat is mogelijk? Met de huidige afspraken kunnen we bijv. nog geen groepen 

mengen. De kleutergroepen hebben een bosdag en vieren het St. Jansfeest op deze plek met 

heerlijk spelen, dansen, een soort van feestelijke act, samen eten. U zult hier meer over horen 

via de kleuterjuffen, 

Klas 1 t/m 5 viert het feest, ieder met hun eigen klas. Wel zijn er enkele vaste gegevens voor 

deze groepen. We zullen bijv. spelletjes regelen, waarmee om de beurt met één van de 

klassen een tijd gespeeld kan worden. Ook zal er in ieder geval voor de lagere klassen een 

act worden uitgevoerd door oud-ouders van onze school. Vorig jaar hebben we van een van 

hen samen met hun dochter (oud-leerling) kunnen genieten van jongleren, watergrapjes en 

nog veel meer. 

Er zal ruimte zijn om per klas bijv. te picknicken, te knutselen, etc. maar dit geeft elke klas 

zelf vorm en u zult meer horen van de leerkrachten en mogelijk van de klassenouders. 

Klas 6 zal een ander programma hebben, mogelijk buiten de school. 

Helaas kunnen we het feest nog niet met ouders en alle kinderen gezamenlijk vieren. 

U hoort de komende tijd vast meer. We gaan er een fijn en zomers feest van maken! 

 

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)  

 

Gezocht voor het toneelstuk van de 6e klas::  

Voor het toneelstuk van de 6e klas zoeken we nog stoffen zakdoeken (ze gaan wel kapot...), 

2 barkrukken, 4 (nette) overjassen, 2 politie 'pakken' . Wie helpt ons?? Je kunt je melden met 

een appje bij juf Marieke. Heel erg bedankt alvast! 
 

Vrijwillige ouderbijdrage 2020-2021: 

Langzaam aan lopen we al weer naar het einde van het schooljaar. De periodieke betalingen 

lopen alweer op hun eind, er zijn nog twee termijnen te gaan.  

Dank aan allen die een bijdrage hebben gegeven zodat we op onze school het 

vrijeschoolonderwijs kunnen geven dat wij graag willen en dat jullie van ons mogen 

verwachten. Athena stelt heel bewust geen vast bedrag als ouderbijdrage omdat wij van 

mening zijn dat een ieder naar draagkracht bij draagt, zo kan ieder kind het 

vrijeschoolonderwijs volgen wanneer ouders besluiten dat dit het beste onderwijs is voor hun 

kind. 

Het fijn te merken dat 63 procent van de ouders heeft gereageerd op het verzoek van de 

vrijwillige ouderbijdrage. Omdat dit percentage in verhouding laag is willen we bij deze 

alsnog een oproep doen aan ouders die niet gereageerd hebben. Voor ons is het van belang 

om te weten of ouders niet kunnen/willen bijdragen zodat wij ook voor de komende jaren 

inzicht hebben in welke financiën wij kunnen verwachten voor het volgende schooljaar zodat 

wij onze uitgaven hierop kunnen aanpassen. 

Mocht je alsnog een bijdrage willen leveren aan de ouderbijdrage, dan willen we je vragen 

om via ouderbijdrage@vsathena.nl opnieuw een link aan te vragen zodat je kunt aangeven 

wat je nog wilt bijdragen of dat je niet kunt/wilt bijdragen. Graag in de mail de naam van de 

school vermelden en de naam van je kind(eren). De administratie van de ouderbijdrage wordt 

via het bestuurskantoor geregeld. 

Dank alvast aan iedereen die alsnog wil reageren. Na 1 juli 2021 wordt de administratie van 

de ouderbijdrage voor dit schooljaar afgesloten. In september zal het verzoek voor het 

schooljaar 2021-2022 volgen. 
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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. 

 

 

BIJLAGEN: 
 

Kaliber Kunstenschool: 

Lessen op locatie: 

Wat zijn we blij bij Kaliber! Na maandenlang alleen digitaal les te hebben gegeven, mogen 

we sinds kort onze deuren weer openen. Bijna alle lessen vinden weer op locatie plaats. We 

hebben al veel blije gezichten voorbij zien komen, van zowel docenten als cursisten. Ook is 

het weer mogelijk om een proefles te doen. Zien we je snel?  

Voor meer info: Kaliber Kunstenschool 
 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc.spotler.com%2Fct%2Fm1%2Fk1%2F6nroQ7Y1LtLZaWCu_5MhNXbRQh9v5t3k9_wxZ8W1L6vxCMRQBado5xiHEV-P-8zgVmXUBKhNJq-jv5U6QnQC8w%2FWcaqNULZX8ZLy6L&data=04%7C01%7Cadministratie%40devrijeschoolalmelo.nl%7Cd3d7c347d1a844d055e808d921e969b1%7C7ed8beccba724e18a5e390adcf600712%7C0%7C0%7C637578109533352214%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=S3Thk13H11JHG9MVO1JhBFLNgKtVgJjgr8HW94f4GHo%3D&reserved=0

