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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. 37 

11-06-2021 

 
AGENDA: 

 

vrij. 18 juni & 

ma. 21 juni  : eindtoneelstuk klas 6; alleen toegankelijk voor ouders van de zesde klas. 

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 

 

 

OUDERAVONDEN: 
 

di. 29 juni  : online ouderavond voor ouders van de nieuwe 1e klas; aanvang 20.00u. 

woe. 25 aug. : ouderavond nieuwe 1e klas (mogelijk live), aanvang 20.00u. 

 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

Drie kleuterklassen: 

Vrijdag 25 juni vieren we het St. Jansfeest in het bos tijdens de bosdag. 

We gaan heerlijk spelen met elkaar, samen volksdansen, kijken naar een act en samen eten. 

Voor het eten mogen de kinderen iets extra lekkers meenemen! Heel feestelijk wordt het als 

de kinderen een vrolijk gekleurde theedoek bij zich hebben, die we kunnen gebruiken als een 

klein kleedje. 

 

Klas 1 Nicole: 

Over het opruimen van de winkeltjes waren de kinderen al bijna net zo enthousiast als het 

winkelen zelf. Met veel plezier werd de balans opgemaakt en al het geld netjes gesorteerd en 

opgeruimd. We zijn langzaam overgegaan naar een taalperiode waarin we in een nieuw 

"spellingschriftje" alles herhalen wat we dit jaar hebben geleerd. Te beginnen met de letters 

en de hakwoorden. De potloodpunten worden geslepen en er is weer extra aandacht voor 

netjes schrijven! 

Iedere ochtend gaan we ook even naar buiten voor wat kringspelletjes en het spelletje bingo 

is nu favoriet.  

We kunnen al 3 tonen spelen op onze fluit en kennen een liedje met 2 tonen over een bok die 

Janus heet.... 

Woensdag werd er een grote doos gebracht met heel veel boeken speciaal voor onze klas van 

de grote bibliotheek. Er zat ook een landkaart in met stickers. Door te lezen ontdekken we 

dat we ook kunnen reizen. Naar Avonturenland bijvoorbeeld of Sportmanië of de 

Sprookjeseilanden. Zodra de kinderen een boek hebben uitgelezen mogen zij een sticker 
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plakken op de landkaart en zo houden we onze reisavonturen bij. Wat worden er ineens veel 

boeken uitgelezen! Heeft u al een mopje gehoord uit één van de boeken uit Lachland? Dit 

project kan een vervolg krijgen in de zomervakantie... Daarover binnenkort meer. 

Hieronder een paar schilderingen/tekeningen die nu op de gang hangen bij onze klas. 

 

 
 

 

Klas 2 Mansi/Ilona: 

Deze week hebben de kinderen van klas 2 o.a geoefend met digitale tijd, deeltafels en 

verhaaltjessommen. Ook hebben we besproken wat de overeenkomsten en verschillen zijn 

tussen een analoge klok en een digitale klok. Dit aan de hand van een verhaal. 

Het vormtekenen was een pittige opdracht deze week. Gelukkig konden we zien dat iedereen 

heel erg zijn of haar best heeft gedaan. 

Gisteren hebben we ons laten verrassen door een zonsverduistering. Wat zag dat er 

indrukwekkend uit! 

Vandaag hebben we de rekenperiode afgesloten en volgende week zullen we beginnen met 

de taalperiode. 
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Klas 4 Jocelyn/Wendy: 

Wat vliegt het schooljaar voorbij. Nog even en dan vieren we ons laatste jaarfeest alweer. 

Wie van jullie zou iets lekker willen maken voor St. Jan? 

Gisteren hebben we ook even de tijd genomen om naar de zonsverduistering te kijken. Dat 

was een bijzondere waarneming. Ik heb geprobeerd een foto te maken door het eclypsglas 

heen. Dit is een mooie sfeerfoto geworden, maar op de foto’s plaatjes ernaast zie je wat we 

echt zagen. Een hapje uit de zon. We hebben ook de proef met de vergiet geprobeerd, maar 

deze lukte niet. Wel hebben een paar kinderen de zonsverduistering in een emmer met water 

kunnen waarnemen. 
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Klas 5 Joost: 

Deze week hebben we meer aandacht besteed aan het werken met de agenda en huiswerk 

maken. Het is de bedoeling dat de kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag een 

bladzijde huiswerk maken en op woensdag 2 bladzijden. Het is voor sommige kinderen nog 

even wennen, maar de meesten hebben het snel opgepakt. De komende week gaan we er mee 

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

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

Mesopotamië centraal! Daarnaast hebben we veel aandacht besteed aan rekenen en 

werkwoordspelling! 

Vrijdag 25 juni vieren we met de klas Sint Jan op school! We willen met de klas gaan 

picknicken en spelletjes doen. Dus het zou leuk zijn als ieder kind iets te eten meeneemt voor 

de klasgenoten zodat we een leuke en afwisselende picknick hebben. 

 

Klas 6 Marieke:  

Vandaag komt er een brief over alle regelzaken mbt het toneelstuk. Willen jullie die goed 

lezen en je eventueel opgeven voor de (helaas nog beperkte) helpende handen? 
 

Voor de laatste vrijdag (9 juli) zoek ik nog hulp bij het uitruimen van de klas. Het is een 

korte klus, die we binnen de dan geldende regels graag willen regelen. Als er 2 of 3 mensen 

kunnen helpen de klas leeg te halen zou ik daar heel blij mee zijn. 
 

A.s. maandag gaan veel kinderen kennismaken met de nieuwe school, de nieuwe klas en de 

nieuwe mentor. Van de meeste kinderen heb ik doorgekregen hoe laat ze op het VO moeten 

zijn. Als de eindtijd nog behoorlijk binnen onze schooltijd valt verwacht ik ze in principe 

nog terug op school. Dus bv als het kind van 11.00 tot 12.00u. op het VO is, dan komt hij/zij 

na de kennismaking terug op school. Kinderen die niet een moment aan me hebben 

doorgegeven zijn dus gewoon de hele dag op school. Het moment van vertrekken bij ons van 

school kunnen jullie het best zelf goed met de kinderen afspreken, óf via de app aan mij 

doorgeven. De bezoeken zijn over de hele dag verspreid, het zal dus een soort bijenkorf 

worden maandag!  
 

Nog even in de herinnering: 

Vrijdag 18 juni en maandag 21 juni spelen we ons toneelstuk alleen voor de ouders van de 

zesde klas. Beide keren starten we om 19.00u. De kinderen zijn beide dagen om 12.30u. vrij 

en worden tussen 16.30 en 17.00u weer op school verwacht. Ze eten op school. De rest van 

de informatie staat in de brief. 

 

Nieuws van Annemiek (directeur): 

Klassenbezetting:  

De vacature voor klas 6 (2021-2022) is afgelopen dinsdag geplaatst op Facebook. Graag 

delen en verspreiden.  
 

Aangepaste corona-afspraken: 

Het protocol voor PO-onderwijs is nog niet echt veel veranderd. De groepen (cohorten) 

mogen nog niet door elkaar. 
 

We hebben een aantal zaken aangepast. Hieronder niet de gehele uitwerking tot in de details, 

die hoort u zonodig bijv. van de klassenleerkracht. 
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Ik wil u er wel bij verzoeken in acht te nemen dat niet alle collega’s met alle afspraken mee 

kunnen, hetgeen hun goed recht is. Nu hadden we kunnen besluiten om de afspraken nog niet 

wat te verruimen, maar we gaan er liever vanuit dat er respect is voor verschillende 

(noodzakelijke) keuzes van de diverse leerkrachten. 
 

-Schoonmaak in klassen.  

Dit vindt plaats als de kinderen naar huis zijn. Maximaal 3 personen per lokaal (naast de 

leerkracht) binnen de algemeen geldende afspraken voor corona. 
 

-Schoolreisje-achtige activiteiten kunnen plaatsvinden op buitenlocatie, bijv. park, bosrand 

etc. Ouders brengen hun eigen kinderen er persoonlijk naar toe, of de klas gaat lopend, met 

de fiets of per touringcar. De klas blijft dan net als op school bij elkaar. Ouderhulp niet meer 

dan strikt noodzakelijk voor de begeleiding van de kinderen /activiteiten. Alle volwassenen 

houden onderling afstand; verder algemeen geldende afspraken i.v.m. corona. 
 

-Oudergesprekken mogen live in school in overleg met de klassenleerkracht. Dit kan per 

klas verschillen!! Zie hierboven. 
 

-Ouderhulp in de klas en vaklessen nog niet 
 

-Weekopeningen en koorzang nog niet 
 

Algemene regels die voor iedereen gelden: 

- Externen desinfecteren handen en registreren zich 

- Externen dragen mondkapjes bij bewegingen door de school 

- 1 ½ meter afstand bewaren 

- Goed ventileren  
 

Getuigschriftavond 

Ieder jaar laten we de getuigschriften die de leerkrachten voor de kinderen maken op een 

avond aan de ouders zien, de zogenoemde getuigschriftenavond. Vorig jaar hebben we die 

met speciale afspraken wel door kunnen laten gaan. We zijn aan het kijken naar de 

mogelijkheden of dat dit jaar ook mogelijk zal lukken.  
 

Nieuwe rekenmethode: 

Afgelopen donderdagmiddag hadden we met de leerkrachten van klas 1 t/m 6 een 

studiemiddag met de vertegenwoordiger van Malmberg. 

Het afgelopen jaar hebben we gekeken naar de keuze van een nieuwe rekenmethode. 

We hebben gekeken wat we willen en hoe we deze methode willen inzetten. We willen een 

rekenmethode die zo goed mogelijk past bij onze visie en aansluit bij waar we al mee bezig 

zijn. 

We willen oefenmateriaal, we willen een methode die zo goed mogelijk past bij de 

rekenperiode in de diverse klassen en die we naast de rekenperioden kunnen gebruiken. Ook 

wilden we de referentieniveaus goed zichtbaar hebben. Daarnaast willen we een vormgeving 

die bij ons past en zo waren er nog heel wat criteria. 

Al met al kwamen we na gesprekken in het team en in kleine groepen uit op : “Wereld in 

Getallen” versie 5. We zullen deze gaan inzetten in de oefentijden en daarnaast zullen de 

rekenperioden blijven staan. 
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St. Jan/zomerfeest, herhaling bericht: 

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, buiten de school in de middag en avond. 

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 

 

 

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)  

 

Verkeersbrigadiers: 

We zoeken (groot)ouders/verzorgers die in het nieuwe schooljaar een kwartier per week 

beschikbaar zijn om te helpen met het veilig oversteken. Concreet zoeken we voor volgend 

schooljaar nog twee personen 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 
 

 

mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.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. 

 

 

BIJLAGEN: 
 

 

Jeugdfonds Almelo: 

Armoede of niet, Jeugdfonds Almelo vindt dat ALLE kinderen mee mogen doen. 

Jeugdfonds Almelo is er voor alle kinderen tot en met 20 jaar die opgroeien in gezinnen waar 

niet genoeg geld is om mee te doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. 

Een laptop, sporten, muziekles of het vieren van een verjaardag. Het lijkt normaal dat alle 

kinderen in Nederland dit kunnen doen, maar niet elke ouder kan het betalen.  

Ben je een ouder/verzorger met weinig geld? Doe dan een aanvraag. Dit kan heel eenvoudig 

via onze website www.jeugdfondsalmelo.nl of stuur een mail naar 

jeugdfonds@jeugdfondalmelo.nl. 

Vertel er over in je omgeving. In de buurt, op je werk of op een feestje. Hoe meer mensen 

weten welke mogelijkheden er zijn, hoe meer kinderen we kunnen helpen. 

 

Bericht van het Internationaal Hulpfonds (IHF):  

Het IHF ondersteunt al ruim 42 jaar materieel en financieel Vrijeschool initiatieven in het 

buitenland. Door de Covid-19 situatie is onderwijs daar vaak amper mogelijk en zijn bijna al 

deze scholen in grote nood. Hulp vanuit onze relatief comfortabele positie in Nederland is 

dringend gewenst. Wij doen een beroep op u, als Vrijeschool ouder of -medewerker, om het 

IHF met uw donatie te willen ondersteunen. Neem een kijkje op de website, bij voorbeeld in 

de rOndbrief, en stel uw donatie, hoe klein ook, niet uit. Het IHF heeft de ANBI status dus 

uw giften zijn binnen grenzen aftrekbaar voor de belasting. 

Kijk op onze website: www.internationaalhulpfonds.nl   

mail:  info@internationaalhulpfonds.nl 

 

http://www.jeugdfondsalmelo.nl/
mailto:jeugdfonds@jeugdfondalmelo.nl
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.internationaalhulpfonds.nl%2F&data=04%7C01%7Cadministratie%40devrijeschoolalmelo.nl%7C1f49b567e9b840c3aabe08d92c04b463%7C7ed8beccba724e18a5e390adcf600712%7C0%7C0%7C637589220977715304%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2FmNGNMYL3XiWiC8XK3O7bKTX8EDQJuvnKwNad9Sb%2FXY%3D&reserved=0
mailto:info@internationaalhulpfonds.nl
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Landelijke VOK-Themadag: 

 

 
 


