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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. 11 

12-11-2021 
 

 

AGENDA: 
 

di. 16 nov.  : informatie- en inschrijfavond 20.00-21.30u. (deze avond is bedoeld voor 

ouders die nog geen kinderen bij ons op school hebben) 

vrij. 3 dec.  : Sinterklaasfeest; einde school om 13.00u voor alle kinderen 

do. 23 dec.  : kerstviering in de klassen; einde school om 10.30u. voor alle kinderen 

vrij. 24 dec. : extra vrije dag voor alle kinderen 

ma. 27 dec. t/m 

vrij. 7 jan. ’22 : kerstvakantie 

 

Ouderavonden: 
(alle ouderavonden beginnen om 20.00u.) 

do. 18 nov.  : klas 1 (ouder-/werkavond) 

 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

Klas 1 Marieke: 

A.s. zondag gaan we gezellig wandelen met de gezinnen uit onze klas. Daarover is bericht 

gestuurd vanuit de klassenouders. Wil je je afmelden als je niet kunt komen? 
 

De eerste fluiten zijn klaar! Voor de meeste ouders geldt toch dat ze drie keer moeten 

komen. Dat heeft te maken met het feit dat de fluit vóórdat de gaatjes worden geboord een 

week moet rusten. Ik maak een nieuwe lijst met data, de planning is dat de fluiten vóór de 

Kerstvakantie klaar zijn. 
 

Volgende week is de ouderavond/werkavond voor onze klas op donderdag 18 november om 

20.00u. Als je niet kunt, wil je dat dan doorgeven aan de klassenouders?  

 

Klas 2 Nicole: 

Naast alle feestelijkheden rondom Sint Maarten hebben we ook flink gerekend. De tafel van 

2 en 10 oefenen we door elkaar met racerekenen en moet nu echt gekend worden. Helpt u 

thuis mee? De tafel van 5 hebben we uitgebreid  besproken, getekend, gedaan, geschreven en 

gaan we nu ook flink oefenen. Klokkijken hele, halve uren en kwartieren en hoe lang iets 

duurt. Sommen op de getallenlijn met sprongen van 10, sommen over het tiental als 8+6= 

(8+2+4=), maar nu eerst....verheugen op de aankomst van Sinterklaas. Sint en Pieten kunnen 

ook vast wel wat rekenhulp gebruiken de komende weken. 
 

Volgende week horen jullie meer over hoe ouders de Sint kunnen helpen voor het feest op 

vrijdag 3-12. 
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Klas 4 Maaike/Mattis: 

Alweer de derde week dat we met breuken bezig zijn en wat gaan ze goed! Ik sta er helemaal 

verbaasd van. Vandaag hebben ze gewerkt met het optellen van gelijknamige breuken en 

daar zat ook een kleine verrassing in het werkblad. Namelijk dat er ook helen in de breuken 

zaten. Sommen als 1 1/4 + 1 2/4 werden al goed opgelost. Ze hebben ook al een beetje 

kennisgemaakt met het vereenvoudigen van breuken en ook dat werd door sommigen al heel 

snel opgepakt. Hier wordt zichtbaar hoe belangrijk de kennis van de tafels is, want die heb je 

hier hard nodig! Thuis goed samen oefenen kan echt geen kwaad. 

Volgende week hebben we alweer onze laatste week en dan komt onze projectweek eraan. 

Hiervoor hebben we mooie kiezels nodig die de kinderen vanaf deze week al mee mogen 

nemen naar school. 
 

Gisteren hebben we met elkaar het Sint Maartensfeest gevierd. De kinderen waren 

teleurgesteld dat we niet in de avond konden gaan wandelen, net als de leerkrachten. Toch 

hebben we samen een goed feest gehad met allemaal prachtige lampionnen die de kinderen 

helemaal uitgehold en versierd hebben. De foto's op Parro geven een idee hoe het gisteren 

was.  
 

Denken jullie aan de werkavonden voor 5-12 op 23 en 30 november? We starten beide 

avonden om 19.30 uur. Als je niet wil of kan komen, geef dit voor 16 november door in 

Parro. Dan worden er pakketjes verzorgd die je mee naar huis kunt nemen.  

Woensdag 1 december is de uiterste inleverdatum! Houd hier goed rekening mee, want het 

cadeau vraagt wat tijd en aandacht.   

De avond van 23 november is een uitloopavond waarin je je cadeau kan afmaken, niet om 

nog te beginnen met maken. 
  

Nieuws van Annemiek (directeur): 
 

 

Algemeen: 

Afgelopen week is er weer veel gebeurd. De school rook naar pompoenen, er werden 

prachtige pompoenen versierd en er werd heerlijke soep gemaakt. 

Verschillende klassen hielpen elkaar de pompoenen te versieren en uiteindelijk vierden we 

afgelopen woensdag op school het St Maartensfeest. 

Wat had ik mij verheugd om weer samen met alle kinderen en ouders naar het park te gaan. 

Helaas lukte dat om diverse redenen niet. 

Klas 4 en klas 5 zongen ’s ochtends in de zaal voor de kleuters, die hun tocht naar Huize 

Friso begonnen door deze met lichtjes versierde zaal. 

Aan het einde van de ochtend  maakten klas 5 en klas 6 een haag en daar liepen klas 1 t/m 4 

om de beurt doorheen. Juf Nadja zat achter de piano en er werd gezongen. 

Het feest was klein en stemmig. 

Woensdagmiddag ben ik samen met juf Kim bij juf Wendy op bezoek geweest om haar 

mooie dochter te bewonderen en wat bij te praten. 

Heerlijk om te zien. Maandag komt juf Wendy misschien even langs op school en 17 januari 

begint ze weer te werken. 
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Kerstspelen: 

We hebben de spelers en betrokkenen vorig weekend met pijn in ons hart moeten mededelen 

dat we het Kerstspel en Driekoningenspel om diverse redenen niet kunnen spelen. 

Het Paradijsspel zullen de kinderen( vanaf klas 3) maandag 29 november onder schooltijd 

zien. 

Voor het Kerstspel zijn we aan het kijken of we tijdens de kerstviering (do. 23 dec.) met 

collega’s iets kleins uit de kerstspelen aan de kinderen kunnen laten zien. 

Het Driekoningenspel gaat vooralsnog niet door, maar wie weet is er in de loop van januari 

nog iets mogelijk, maar dat zullen we dan zien. 
 

Covid: 

Het nieuwe protocol/richtlijnen voor PO onderwijs  is nog niet naar buiten gebracht. Zolang 

houden we ons aan de algemene richtlijnen en blijven de afspraken, die er de afgelopen tijd 

waren, in stand. 

Mochten er nieuwe afspraken komen, breng ik u zo snel mogelijk op de hoogte. 

 

 

 

ALGEMENE MEDEDELINGEN: 

 

Mededelingen van de vertrouwenspersonen: 

Wendy Heeroma (leerkracht kleuterklas en klas 5) en Nienke Bramer 

(onderwijsondersteuning) zijn de vertrouwenspersonen van de school.  

Mochten er zaken zijn waar u met de vertrouwenspersoon over wilt spreken, dan kunt u 

contact opnemen via: internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl 

Voor de kinderen staat hiervoor een witte brievenbus in de gang. 

Vriendelijke groet, Wendy Heeroma en Nienke Bramer 

 

Brigadieren: 

Elke keer als ik bij de oversteekplaats aan de Buitenhof  oversteek en er 

brigadiers zijn, ben ik blij dat we dit kunnen regelen: alle ouders die brigadieren, 

Paulien als verkeersouder, de zesde klassers die helpen, dit alles om onze 

kinderen veilig te laten oversteken. 

Helaas kreeg ik afgelopen week het bericht dat brigadiers soms op een een 

onheuse toon worden aangesproken over zaken, waarvan men vindt dat ze niet 

goed genoeg gaan. Ik hoop dat we met elkaar het geduld kunnen opbrengen om 

soms even te wachten en respect te hebben voor het werk dat door de brigadiers 

wordt gedaan. 

Het zou toch heel jammer zijn als we straks te weinig brigadiers hebben. 

Mocht u ook willen helpen, meldt u zich aan bij 

administratie@devrijeschoolalmelo.nl  

 

Vriendelijke groet, Annemiek Geertsma 

mailto:administratie@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. 

 

 

 

 
 

 


