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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. 13 

26-11-2021 
 

 

AGENDA: 
 

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 

 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

Klas 1 Marieke: 

Wat is er weer keihard gewerkt de afgelopen tijd door de kinderen! De meeste letters zijn nu 

aangeboden en het fijne is dat je dan echte brieven kunt schrijven die iemand anders ook 

daadwerkelijk lezen kan! Wat een wonder voltrekt zich dan.... 

Vandaag namen we afscheid van Boswachter Bart die ons veel geleerd heeft over het bos, 

maar ook over getallen en letters. Gelukkig wil hij op Gijsje de Gans passen, die daarvoor als 

dank de G aan ons leerde. 
 

Vannacht was Piet even langs geweest in de klas en heeft hij ieder huisje gevuld met wat 

lekkers. De ondeugd had ook nog op het bord geschreven....maar samen kunnen we dat ook 

allemaal weer lezen! 
 

Volgende week begint de rekenperiode. Die valt in de Adventstijd waarover ik jullie een 

(lange) brief geschreven heb. Ik hoop dat jullie allemaal ergens de tijd hebben gevonden om 

die te lezen. 
 

Zouden jullie de kinderen een leeg luciferdoosje (of meer dan 1) mee willen geven? Daar wil 

ik graag mee knutselen. We hebben het nodig op de dag van Sinterklaas, dus uiterlijk 

donderdag meegeven alsjeblieft. (graag voorzien van naam aan de binnenkant) 
 

Lukt het met de 5/12 cadeautjes? Voor hulp of vragen kun je je het best wenden tot de 

klassenouders, maar bij mij kun je natuurlijk ook terecht. 
 

Klas 2 Nicole: 

Vandaag sluiten we de rekenperiode af met rekenspelletjes waarbij de kinderen in tweetallen 

allerlei verschillende sommen oefenen. Zij wilden deze spelletjes iedere dag wel spelen, 

maar er was ook nog zoveel ander moois te leren en doen. Velen konden al de hele en halve 

uren aflezen op de analoge klok, maar om hele en halve uren terug en vooruit in de tijd te 

denken is toch nog wel lastig.  
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Een aantal kinderen schreven niet alleen de tafel van 1,2,3,5,10 maar ook al alle andere al. 

We ontdekten hoe we de rij van1,2 en 3 tegelijk kunnen laten horen met spraak, klap en 

stamp... Tientallen en eenheden, sommen springen op de getallenlijn; genoeg stof om tijdens 

de komende taalperiode te blijven oefenen. 
 

We sloten ook onze paddenstoelen periode nog een keer af met zelfgekweekte 

champignonsoep gemaakt door de vader van Bram. En zetten gisteren onze papieren 

klomp/schoen in de hoop dat afgelopen nacht Piet langs is gekomen. Verder is de klas, naast 

geconcentreerd en flink aan het werk, ook graag wat extra in beweging in deze tijd van het 

jaar en oefenen we alvast een dansje om volgende week aan sinterklaas te kunnen laten zien. 
 

*Op donderdag 2-12 krijgen de kinderen een speciale pietengymles, niet op het plein maar in 

de gymzaal. Zij hoeven hiervoor geen gymkleding mee te nemen. Gymschoenen of sneakers 

waarvan de zolen goed zijn schoongemaakt is voldoende. Geen schoenen hiervoor 

aanschaffen, mocht u niets passends hebben laat het even weten dan zoek ik voor deze 

speciale les passende schoenen op school.  

*Wie wil er voor volgende week vrijdag 26 bolletjes speculaasdeeg voorbereiden waar we 

op 3-12 pepernoten van kunnen bakken? 

*Naast alle sinterklaaspret bereiden we ons ook voor op de adventstijd. Wanneer de kinderen 

maandag op school komen herkennen zij vast de adventsspiraal en adventskrans in de klas, 

het blauw, het eerste lichtje, de muziek en de adventsviering in de zaal. Een tweede klasser 

weet al hoe het zal gaan en toen de engelenjurk gisteren in de klas kwam te hangen waren er 

al velen die vroegen of zij de engel mochten zijn... 

 

 
                                             De Boekenpiet is langs geweest….. 
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Klas 3 Mansi/Ilona: 

We hebben weer hard gewerkt deze week. Met rekenen hebben we prachtige bouwwerken 

gemaakt en daarvan tekeningen van de voor-, zij- en achterkant gemaakt. Ook hebben we 

met hele grote tafelsommen geoefend. Donderdag hebben we ook nog eens lekkere 

pepernoten gebakken, bij elkaar wel 526!! Dat was een hele lange en lastige som, maar de 

kinderen konden dit al erg goed. 

Vrijdagmorgen kwamen we in de klas en zagen we dat er een piet in onze klas was geweest. 

Hij heeft voor ons allemaal wat lekkers achtergelaten, wat een geluk. 
 

Volgende week begint de Advent. Voor de veiligheid zou het fijn zijn als lange haren vast 

zitten.  

Maandagochtend is het stil en donker in de school. De kinderen van klas 6 spelen 

Adventmuziek en alle kinderen kunnen daar even naar luisteren zodra ze binnen komen. In 

de klas is het ook stil en donker, 2 kinderen worden engel en mogen tijdens de weekopening 

in de zaal de kaars van onze klas aansteken. Zo komt het vuur van de Advent ook bij ons in 

de klas. 
 

Monique heeft aangeboden om de cadeautjes voor 5/12 te verzamelen. Zouden jullie voor 

dinsdagmiddag 30 november het cadeautje bij haar door de brievenbus willen stoppen (graag 

zo verpakt dat het niet zichtbaar is)? 
 

Er zijn veel kinderen in onze klas die allerlei spulletjes mee naar school nemen die erg 

afleidend zijn: schrijfblokjes, stiften, gelpennen en andere speelgoedjes. Vandaag geven we 

dit allemaal mee naar huis en we willen jullie vragen om dat ook thuis te laten. De kinderen 

hebben op school een zakje voor de potloden en een etui voor blokjes en staafjes, meer 

hebben ze niet nodig. 

 

Klas 6 Joost: 

In de periode van de Advent die eraan komt, spelen de kinderen op de maandagen muziek in 

de gangen. Juf Marieke heft jullie het rooster, zodat iedereen weet wanneer hij/zij aan de 

beurt is. Het staat al wél in de agenda's van de kinderen. 

 

Nieuws van Annemiek (directeur): 

Wat een vreemde tijd, aan de ene kant gaat alles door en aan de andere kant vragen we ons 

steeds af hoe de volgede dagen er uit zullen zien. 

Aan de ene kant is er al weken gerepeteerd voor bijv het Paradijsspel en vervolgens moesten 

we toch afgelopen woensdag besluiten dat dit niet door kon gaan. 

Zo zijn we volop aan het voorbereiden voor de adventstijd, Sinterklaas en kerst. 
 

Ik ben heel benieuwd hoe de komende tijd, zeker na de persconferentie van vanavond, er 

gaat uitzien. 
 

Klas 6, verheugend nieuws: 

Afgelopen week is het gelukt een leerkracht (juf Sandra) voor klas 6 te vinden.  Ze werkt op 

dit moment op de vrijeschool de Noorderkroon in Enschede in klas 1/ 2. Door een goede 

samenwerking tussen deze school, Sandra en onze school is het gelukt dat Sandra al per 1 

december fulltime kan starten. Ze neemt dan 3 dagen het ziektevervang van Joost op zich en 

vervult de vacature van 2 dagen, die openstond. 
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Sandra zal zich binnenkort in het Vergeetmijnietje  voorstellen. 
 

Covid: 

Gisteren hebben jullie de nieuwe/hernieuwde afspraken gemaild gekregen. Ik herhaal ze hier 

nogmaals: 

 

 * Oudergesprekken gaan weer online. Mocht het zeer gewenst zijn dat een oudergesprek 

    live plaatsvindt, dan gaat dat via de klassenleerkracht in overleg met Annemiek en 

    Mirjam. 

*  Ouders mogen niet in school, indien dringend telefonisch overleg met Annemiek. 

*  Ouderavonden zijn online. 

*  De al bestaande afspraken over het naar huis gaan of thuis blijven bij ziekte;  de 

    beslisboom, 1,5 m etc. blijven staan. 

*  Vooralsnog hoeven we geen groepen kinderen apart te houden( cohort). Mocht dit aan de 

    orde komen, hoort u van ons. 

*  Na schooltijd snel naar huis, niet op het plein blijven. 

*  Kinderen en collega's gaan naar huis als ze klachten krijgen. 

 

Vanwege de nieuwe maatregelen hebben we helaas ook moeten besluiten dat het 

Paradijsspel, dat we a.s. maandag zouden spelen, niet door kan gaan. 

 

Wij houden hygiëne en ventilatie in acht. 
 

Mochten er vanavond bij de persconferentie nieuwe maatregelen van kracht gaan, zullen wij 

u zo spoedig mogelijk informeren. 

 

Vriendelijke groet, Annemiek 

 

 

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 

 

 

ADVENT: 
 

Maandag adventsvieringen: 
A.s. zondag begint de Advent. Als de kinderen maandag 29 november op school komen, 

zien de klassen en de school er anders uit, bijvoorbeeld kransen die in de klassen hangen, het 

blauw op de mooie tafels met prachtige stenen erop, de sterrenhemel en adventskalenders.   
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In school wordt de eerste advent gevierd. Helaas kunt u daar dit jaar niet bij zijn. We zullen 

zo nu en dan wat foto’s laten zien, o.a. via Parro, Facebook, Instagram. 
 

In de gangen is muziek, er brandt geen licht, er zijn alleen wat waxinelichtjes aan. In de 

school is het stil. We hopen dat alle kinderen rustig de school binnenkomen. 

Ook de andere dagen, waarop er geen muziek in de gangen is, willen we graag de rustige 

stemming in de school vasthouden. 

In de klassen wordt elke ochtend aandacht besteed aan de Advent door een kleine viering: 

kaarsen, zingen, een verhaal. 

In de school zijn de kinderen al wat voorbereid op de Advent. Het is een waardevolle 

ondersteuning als de kinderen, voordat ze maandag naar school gaan, er aan herinnerd 

worden dat de school in adventsstemming is.  

Als de bel (half 9), gaat sluit de klassendeur en begint de adventsviering in de klas. Het is 

daarom belangrijk niet te laat te komen, want dat verstoort de stemming.  

Ook willen wij u laten weten dat wij, i.v.m. mogelijk brandgevaar, zorgvuldige maatregelen 

hebben genomen. Er is een brandveiligheidsplan dat we diverse keren in de vergadering 

hebben doorgelopen en hebben afgestemd. 

Wilt u waar mogelijk de kinderen met lang haar een staartje in doen en rekening houden met 

kleding? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag adventsvieringen in de klassen: 

Als de kinderen ’s maandags de school binnen komen, wordt er muziek in de gangen 

gemaakt door klas 6. Als de kinderen van klas 1 t/m 6 in de klassen zijn, wordt de dag 

geopend, vaak met een advents-/kerstlied of spreuk en de “normale” ochtendspreuk.  

Daarna lopen de kinderen met hun stoel naar de zaal. Klas 6 heeft snel de muziek uit de 

gangen verplaatst naar de zaal en als de klassen binnenkomen, is er ook daar weer muziek. 

Als iedereen zit komt een kind uit de zesde klas, die op deze dag engel is, naar voren.  

In de hand heeft hij of zij een stok met een kaars. Deze kaars wordt aangestoken aan de krans 

in de zaal, dit gebeurt door een leerkracht. De engel gaat voor het podium staan. Terwijl er 

 

 

 
 

“Kinderen kom, zie het licht  
Gaat in het midden branden.  
Kom met de kaars in je handen.  
’t Kaarsje brandt in je hand.  
Laat het licht in harten ook schijnen,  
Dat het duister spoedig zal verdwijnen”. 
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nog steeds muziek klinkt, steken de “engelen” van elke klas hun klassenkaars aan en zetten 

die op het podium. Als dit licht is aangestoken, wordt er door een van de leerkrachten nog 

een verhaal verteld, passend bij de adventstijd. Als de laatste woorden van het verhaal 

wegklinken, begint de muziek weer en halen de klassenleerkrachten samen met de engelen 

hun eigen kaars weer op en nemen deze mee naar de eigen klas. 

Alle klassen lopen in rust naar hun eigen klas terug, waar de krans nog even wordt 

aangestoken en er ook daar nog een onderdeel van de adventsviering  plaatsvindt. Dan 

worden alle waxinelichtjes gedoofd en gaat iedereen verder aan het werk. 

 

Adventsmuziek 
Elke maandag in de adventstijd is er in de gangen bij binnenkomst muziek te beluisteren. 

Deze adventsconcertjes worden verzorgd door klas 6 onder leiding van juf Marieke.  

Klas 6 is onder haar leiding al aan het begin van het schooljaar begonnen met oefenen en het 

klinkt zeer mooi. 

 

 
        

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. 

 

 

 

 
 

 

 

 


