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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. 01 

27-08-2021 

 
AGENDA: 

 

woe. 22 sept. : inloopochtend kleuterklassen van 8.30-10.00u.  

    (deze ochtend is bedoeld voor ouders die nog geen kinderen bij ons op school 

hebben) 

woe. 29 sept. : Michaelsfeest 

 

 

OUDERAVONDEN: 
(alle ouderavonden beginnen om 20.00u) 

 

woe. 15 sept. : drie kleuterklassen 

 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

Drie kleuterklassen: 

* Op woensdag 8 september gaan de drie kleuterklassen bessenplukken bij de 

Greftenhoeve in Vriezenveen. Hierover is een mail verstuurd. 

* Woensdag 15 september is er een ouderavond voor de drie kleuterklassen, start 20.00 

uur. 
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Klas 1 Marieke: 

Wat was het fijn om zó veel ouders te zien en spreken afgelopen woensdag! Het was een 

fijne avond. 

Volgende week komt de intekenlijst voor de kennismakingsgesprekken, een actielijst voor 

hulp én een 'smoelenpapier' zodat jullie ook de namen van de andere kinderen uit de klas 

kunnen leren kennen. In de klas zijn we daar ook hard mee aan het oefenen. 

 

Willen jullie de kinderen sloffen meegeven als ze laarzen aan hebben? Anders lopen ze de 

hele dag op sokken en dat maakt de voeten zo koud. 

 

 
 

 

Klas 2 Nicole: 

En zo zit de eerste week in de tweede klas er alweer op. Natuurlijk was het weer even 

wennen afgelopen maandag, maar al snel pakten we de draad weer op en werd er flink 

gewerkt. Sommen maken, getallenlijnen, kalenders maken, lezen, Duitse en Engelse les, 

eerste gymles van juf Vera, de rechte en kromme met vormtekenen maar dan gespiegeld, 

lezen, fabels over vos en andere dieren, handwerken en nog veel meer.  

 

We zijn dit schooljaar dus goed begonnen en wanneer ik in de klas roep tweede klassers.... 

voelen alle kinderen zich aangesproken. 

 

*  Vanaf volgende week mogen zij 1 keer per week de spreuk opzeggen die zij aan het 

einde van de eerste klas hebben gekregen. 

*  Helaas heeft Ilona aangegeven, wegens andere werkzaamheden, voorlopig geen 

klassenouder te kunnen zijn. Ilona heel erg bedankt voor je hulp het afgelopen jaar!    

Gelukkig blijven Chantal en Anne nog wel als klassenouder. 

*  Al probeer ik nog steeds ruim de tijd te nemen voor het eten en drinken, toch wordt de 

tijd hiervoor wel wat korter nu de kinderen groter zijn. Ook is de kleine pauze wat 

korter waardoor we graag op tijd buiten willen zijn. Graag even zelf overleggen met 

uw kind hoeveel eten en drinken er mee kan/op moet op school. 
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Klas 4 Maaike/Mattis: 

De eerste week zit er alweer op. De kinderen benoemden deze week dat ze soms vonden dat 

de tijd zo snel ging. En daar kunnen we ons bij aansluiten. Nu alweer de laatste dag van de 

eerste week.  

We zijn begonnen met de eerste aardrijkskundeperiode. Deze week hebben we gewerkt met 

plattegronden. Daar gaan we de komende tijd nog vaker mee bezig wanneer we daarna de 

geschiedenis van Almelo gaan behandelen.  

Naast aardrijkskunde hebben de kinderen ook alweer Duits gehad van Herr Jan, hebben we 

naar nieuwe weektaakbriefjes gekeken en met de wisbordjes gewerkt.  

* Mattis en Maaike gaan binnenkort een dag ruilen. Op woensdag 8 september werkt 

Maaike en maandag 13 september zal Mattis er zijn.  

* Binnenkort komt er bericht over de eerste ouderavond en de oudergesprekken. 

 

Klas 5 Jocelyn/Wendy: 

We zijn het schooljaar gestart met twee nieuwe kinderen bij ons in de klas en een nieuwe juf. 

Fijn dat jullie er zijn, wees welkom in ons midden. 

 

In de 5e klas stappen we ver terug in de tijd tijdens de geschiedenisperiodes en gaan we het 

o.a. hebben over Atlantis, de Egyptenaren en de Grieken. Daarnaast duiken we in de wereld 

van plantkunde, wat betekent dat we regelmatig op onze kop in de moestuin zullen staan en 

erop uit zullen trekken langs bossen wegen en velden op zoek naar allerlei planten. 
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Natuurlijk geven we een vervolg aan de aardrijkskundeperiode en zullen we de topografie 

van Nederland een vervolg geven. 

Deze week zijn we van start gegaan met elkaar (weer) te ontmoeten d.m.v. spel en het maken 

van afspraken over hoe we met elkaar omgaan, we werken en dit ook gewoon te doen. 

Altijd weer even wennen. En dan hebben we ook nog voor het eerst een agenda. De kinderen 

genieten er in deze eerste week al met volle teugen van het versieren van hun agenda en het 

invullen. Het geeft inzicht en biedt overzicht. 

 

De eerste periode waarmee we van start zijn gegaan is de rekenperiode, waarbij we een start 

hebben gemaakt in ons nieuwe rekenboek. Dat is even nieuw en wennen en uitproberen. En 

kan soms betekenen dat kinderen thuis nog wat werk hebben af te maken. Dit alles in het 

kader van een klein voorschot nemen op hoe het straks op de middelbare school werkt met 

huiswerk e.d. 

Spelenderwijs gaan we hiermee oefenen. 

 

Ik zal jullie binnenkort uitnodigen voor een ouderavond, waar ik nog wat meer uitleg zal 

over de 5e klas en waar ruimte is voor vragen van jullie kant. Dat past onmogelijk in een 

stukje vergeet-mij-nietje. Wij zien elkaar gauw! 
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Nieuws van Annemiek (directeur): 

Wat is deze eerste schoolweek voorbij gevlogen! 

Voordat de kinderen afgelopen maandag weer naar school kwamen, is er er al zeer veel 

gedaan op school. Klassen zijn netjes gemaakt, nieuwe schriften neergelegd, materiaal 

geordend, bordtekeningen gemaakt, planten verpoot, nieuwe kasten gelakt en in elkaar gezet.  

Vloeren zijn in de was gezet, ramen zijn gezeemd. Te veel om op te noemen! 

Er is al dagen weer hard gewerkt. Wat fijn dat dat allemaal gebeurt, zodat de kinderen weer 

goed kunnen worden ontvangen en weer fijn kunnen spelen en leren. 

 

Nieuwe kinderen: 

In de laatste weken zijn er nog diverse nieuwe kinderen aangemeld. 

Naast alle nieuwe kleuters die natuurlijk steeds instromen, wensen we al deze nieuwe 

kinderen in de diverse klassen een goed welkom toe. We hopen dat de kinderen en hun 

ouders zich snel thuis voelen op onze school. 

 

Nieuwe leerkracht voor klas 6: 

Op de laatste donderdag voor de vakantie kwam het nog rond dat we de kinderen en ouders 

van de toenmalige 5 e klas konden vertellen, dat we een nieuwe leerkracht hadden gevonden. 

Ze heet Nienke Wes. Ze gaat op de donderdagen en vrijdagen naast meneer Joost met de 6e 

klassers werken. Meneer Joost werkt op maandag , dindsdag en woensdag. 

Gisteren is ze begonnen en is ze welkom geheten door de kinderen. Natuurlijk was ze vorige 

week al in school en heeft ze de lerarenweek in Zeist gedaan om kennis te maken met het 

vrijeschoolonderwijs en met de collega’s. A.s. woensdag is er een ouderavond waar ze 

kennis zal maken met de ouders. 

Juf Nienke zal zich in het Vergeet-mij-nietje ook nog even voorstellen. We wensen haar een 

goede tijd bij ons op school toe. 

 

Opmaat: vrijdag 20 augustus: 

Veel collega’s waren, zeker in de laatste week van de vakantie, al druk in en buiten de 

school, maar ook al vaak ruim daarvoor. 

Afgelopen vrijdag hadden we met alle collega’s afgesproken voor de opmaat van ons nieuwe 

schooljaar. 

Nadat we eerst een uur met elkaar hadden opgeruimd en meubilair hadden gesjouwd etc. , 

kwamen we bij elkaar om de praktische zaken met elkaar te bespreken, o.a. de eerste 

schooldag, vaklesrooster, pauzewachtrooster etc. Daarnaast hebben we de liederen voor de 1e 

schooldag geoefend. 

Vervolgens, na heerlijke taart, hebben we ons inhoudelijk gebogen over het 

vrijeschoolonderwijs in haar diverse facetten, gekoppeld aan de situatie in de huidige tijd. 

Toen samen heerlijk geluncht en nog de laatse praktische zaken geregeld. 

Kortom, een fijn begin van het schooljaar met meer dan 20 collega’s. 

 

1e schooldag: 

Maandag 23 augustus was het de eerste schooldag voor de klassen 1 t/m 6. Nadat de eerste 

klassers door de 6e klassers bij hun ouders op het plein waren opgehaald met een mooie 

zonnebloem, werden zij welkom geheten in de zaal door de kinderen uit klas 2 t/m 5. De 6e 
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klassers zorgden ervoor dat zij geholpen werden met al hun spullen en in de zaal op hun 

plaats kwamen. 

Er werd gezongen “wees welkom in ons midden” en “uit vele richtingen zijn wij gekomen”. 

Vervolgens vertelden alle klassenleerkrachten een klein verhaal over iets van de vertelstof of 

de perioden uit het komende jaar. 

Er werd afgesloten met een gezamenlijk lied van alle leerkrachten, daarna gingen de 

kinderen naar hun klassen en aan het werk. 

De kinderen uit de kleuterklassen hadden di 24 augustus hun eerste schooldag in de drie zeer 

verzorgde kleuterklassen, waar o.a. nieuwe kasten, nieuw materiaal en nieuwe huisjes waren 

klaargemaakt. Een goed begin van een nieuw schooljaar. 

 

Studiedag afgelopen do 26/8 Regenboog (sociaal-emotioneel ondersteuning voor kinderen): 

Het hele jaar zullen we ons op diverse studiedagen, studiemiddagen en tijdens pedagogische 

vergaderingen bezig houden met de sociale ontwikkeling van kinderen, via o.a. de 

Regenboogtraining onder leiding van Annechien Wijnbergh van de BVS (Begeledingsdienst 

voor Vrijescholen). Afgelopen donderdag hebben we ons met de achtergronden bezig 

gehouden en diverse spelen/oefeningen met elkaar gedaan. 

U zult er op de ouderavonden ook meer over horen. 

 

Corona: 

De afspraken voor PO-onderwijs zijn niet heel veel veranderd. 

Wel zijn bijv. ouderavonden mogelijk op 1,5 meter afstand. 

In de school zijn wel degelijk veranderingen. 

We komen weer met de klassen bij elkaar in de zaal voor de weekopening, waar we vertellen 

en samen zingen. De vaklessen zoals Duits gaan weer in alle klassen plaatsvinden en ook juf 

Vieke geeft weer handenarbeid in klas 5 en 6. We vergaderen weer live, in de pauzes spelen 

de klassen weer door elkaar en is er ook weer ruimte voor, dat  klas 1 en 2 in de 1e kleine 

pauze op het kleuterplein kunnen spelen. 

We hopen dat we zo ook weer stappen kunnen nemen, zodat ouders vaker in de school 

kunnen en bijv. kunnen helpen bij handwerken e.d. 

 

NPO gelden: 

In het volgende Vergeet-mij-nietje zal ik hier meer over schrijven. 

 

Ouderavonden: 

Het is weer mogelijk om live een ouderavond te doen, maar ik hoop dat u zich realiseert dat 

het voor de leerkrachten verschillend voelt om dit al live te doen. We willen hier graag zo 

mee omgaan, dat het aan de leerkracht is om dit al wel of niet te doen, en voor u als 

ouder/verzorger is er natuurlijk ook de vrijheid om al dan niet naar een ouderavond te 

komen. Het kan dus voorkomen dat het even duurt voordat er een ouderavond is, of dat er op 

een andere manier iets plaatsvindt. 

 

Lerarenweek 2021: 

In de zomervakantie, in de eerste week van augustus, zijn 5 leerkrachten van onze school een 

week afgereisd naar Zeist om deze cursus te volgen of de cursus te geven. Al meer dan 40 
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jaar vindt er in de zomer een cursusweek plaatst, waar vrijeschoolleerkrachten scholing 

krijgen over de klas waarin ze volgend jaar les gaan geven. 

Achtergronden van de leeftijd van de kinderen, informatie over de diverse perioden, zingen, 

kunstzinnige vakken, spel en beweging, lezingen, cultuur etc., te veel om op te noemen. 

Toch wel heel bijzonder dat er bijna 400 leerkrachten in de zomer tijdens hun vakantie bij 

elkaar komen.  

 

Zwangerschapsverlof juf Wendy: 

Voor juf Wendy is a.s. woensdag 1 sept haar laatste werkdag. Ze gaat dan met 

zwangerschapsverlof. 

We wensen haar, samen met haar man en zoontje een goede tijd toe! 

 

Nieuwe gordijnen, bureaustoelen en opruimacties: 

Gisteren zijn voor de klassen 2 t/m 6 nieuwe gordijnen binnengekomen. 

Ze worden vandaag opgehangen. We zijn heel benieuwd. Het was voor deze klassen ook wel 

zeer noodzakelijk en we zijn blij dat dit zo aan begin van het nieuwe schooljaar gelukt is. 

Ook zijn er voor de vakantie nieuwe buraustoelen binnengekomen en nu, na de vakantie, nog 

enkele. Zo kunnen de collega’s weer goed zitten. 

De laatste vrijdag in de vakantie hebben we met alle collega’s een flinke opruimactie 

gehouden in de school. 

Dit is de afgelopen week nog doorgezet. Alle dossierkasten zijn opgeruimd, oude materialen 

uitgezocht. 

De afvalcontainer en de oud papiercontainer waren snel vol. 

Een goede actie en we gaan vast en zeker op andere momenten nog verder, om onze school 

netjes en geordend te houden voor de kinderen. 

 

Met vriendelijke groet, Annemiek Geertsma 

 

 

ALGEMENE MEDEDELINGEN: 

 

Mededelingen van de vertrouwenspersonen: 

Naast Wendy Heeroma (kleuters en klas 5) zal Nienke Bramer (onderwijsondersteuning en 

leerlingbegeleiding) de rol als vertrouwenspersoon op zich gaan nemen. Tijdens de 

weekopening van aankomende maandag zullen zij hier kort iets over vertellen aan de 

kinderen. Mocht u als ouder/verzorger een afspraak willen maken, dan kunt u contact 

opnemen via: internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl 
 

Dringende oproep Verkeersbrigadiers !!!: 

We zoeken (groot)ouders/verzorgers die een kwartier per week beschikbaar zijn om te 

helpen met het veilig oversteken. Concreet zoeken we voor dit schooljaar nog minimaal twee 

personen voor de maandagochtend (8.15-8.30 uur)  

Alle brigadiers krijgen een eenmalige korte training van de verkeersagent. Aub meldt u zich 

aan want er is op dit moment niemand om op de maandagen te brigadieren!! 

Sowieso kunnen we nog wel wat extra brigadiers gebruiken!! 

mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
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Op de vrijdagen zijn op dit moment nog geen brigadiers, omdat de korte training die je moet 

volgen nog plaats moet vinden. 

Mocht u interesse of vragen hebben, dan kunt u zich melden bij de 

verkeersouder van school via administratie@devrijeschoolalmelo.nl 
 

Werkdag schooltuin  

Vorige week woensdag is er gewerkt in de schooltuin, harde 

werkers heel erg bedankt! Wat was het weer fijn om met veel 

mensen aan het werk te zijn, zelfs het weer zat ons mee. Op beide 

pleinen is flink werk verzet door kinderen en hn ouders. 

Dit gaan we snel weer een keer doen en iedereen die daarbij wil zijn 

mag zich opgeven. De datum volgt in het Vergeet-mij-nietje. 

 

Schoolgids 2021-2022: 

De schoolgids 2021-2022 wordt volgende week naar alle ouders 

verzonden via de mail. Het vakantie-/vrije dagen-/activiteiten overzicht staat al wel op de 

website. U kunt deze kalender vinden onder de knop ‘nieuws & activiteiten’ op de 

homepage. 

 

Inrijden en parkeren Biesterweg: 

Beste ouders, verzorgers, 

We willen u nadrukkelijk vragen om de Biesterweg niet te gebruiken om uw kind(eren) af te 

zetten voor school. Het inrijden en keren kan gevaarlijke en onoverzichtelijke situaties 

opleveren voor de kinderen en ouders die lopend of met de fiets naar school komen. De 

parkeervakken voor de school aan de Biesterweg zijn bedoeld voor de schoolbusjes. 

Naast de school (Nederhoven) en bij de flats aan de overkant (Drakensteyn) is voldoende 

gelegenheid om uw auto te parkeren (uiteraard in de parkeervakken en NIET op de stoep). 

Verkeersbrigadiers zorgen bij Drakensteyn voor een veilige oversteek. 

Ook het parallelstraatje naar het kleuterplein toe (Grasbroek) mag niet gebruikt worden om 

uw auto te parkeren; dit geeft overlast voor de bewoners en kan ook gevaarlijke en 

onoverzichtelijke situaties opleveren voor de kinderen en ouders die lopend of met de fiets 

komen. 

Wij vragen ieders medewerking en verantwoording hierin. 
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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. 
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BIJLAGEN: 
 
 

 
 

 

 

Voor nog meer informatie zie: Fête de la nature 
 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffetedelanature.nl%2Factiviteit%2Fnatuurfestival-voor-families-met-kinderen%2F&data=04%7C01%7Cadministratie%40devrijeschoolalmelo.nl%7Cd565b6988e6246b3610f08d962fe0d0b%7C7ed8beccba724e18a5e390adcf600712%7C0%7C0%7C637649667193251025%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ydB4DWJSGyoaIvT2K%2FZo3a7JnCozXVwSsVYzD5Muyvw%3D&reserved=0
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KaliberKunstenschool opent de deuren! 

Nog een nachtje slapen en dan begint het eerste open huis! Tijdens de open huizen maak je 

kennis met de docenten, leer je alle cursussen kennen (van hobo tot rap en van ballet tot 

beeldend) en heb je bovendien een superleuke dag! Je kunt je van tevoren of aan de deur 

inschrijven (maar vol=vol). Naar welke locatie kom jij? 

Voor meer informatie zie: Kaliber Kunstenschool 

 

https://link.kaliberkunstenschool.nl/ct/m1/k1/A6p9PX_5QVh51b5Iv0Hc8CgvlplCfXMzKpEXdzXIAgxtSWEelV1ZJGzqdWhKcDaZ6CAM6s6IthyiXzrbyTfYpw/S6G5tzYALeKRPRR

