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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. 02 

03-09-2021 

 
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 (zie ook bij ‘algemene mededelingen’) 

ma. 4 okt.  : informatie-/inschrijfavond van 20.00-21.30u. (deze avond is bedoeld voor 

ouders die nog geen kinderen bij ons op school hebben). 

di. 5 okt.  : studiemiddag; alle kinderen vanaf 13.00u. vrij 

woe. 6 okt.  : studiedag kleuterleerkrachten, alle kleuters hele dag vrij. 

vrij. 8 okt.  : muziekavond; aanvang 19.30u. 

ma. 18 okt. t/m 

vrij. 22 okt. : herfstvakantie 

ma. 25 okt.  : studiedag; alle kinderen zijn de hele dag vrij 

 

 

OUDERAVONDEN: 
(alle ouderavonden beginnen om 20.00u) 

 

do. 9 sept.  : klas 5 Jocelyn/Wendy 

woe. 15 sept. : drie kleuterklassen 

do. 23 sept. : klas 4 Maaike/Mattis 

 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

Drie kleuterklassen: 

* A.s. woensdag 8 september gaan de drie kleuterklassen bessenplukken bij de 

Greftenhoeve in Vriezenveen. Hierover is een mail verstuurd.  

Zorgt u er zelf voor dat alle kinderen een zitverhoger meenemen in de auto. 

A.s. woensdag krijgt u de indeling van het vervoer. 

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

uur. 
 

Klas 1 Marieke: 

Wat werken de kinderen enorm hard en wat zijn ze moe zo tegen het eind van de week....Ze 

verdienen een fijn, rustig weekend want ze hebben deze week heel erg veel geleerd. Zo 

brachten de konijntjes Keet en Kaat ons de K, en voelden we op onze bovenlip de MMM van 

Mond. Het is een feest om zo met de letters bezig te zijn. Gisteren heeft de klas een half uur 

ademloos naar het verhaal over Repelsteeltje geluisterd, misschien komt daar ook nog wel 



3 

 

een letter uit? Op het bord is in de tekening die jullie allemaal gezien hebben over het 

beginverhaal iets veranderd, ik ben benieuwd welk kind ziet wat het is.  

Inmiddels heb ik contact gelegd met de mensen van het bos, waar ook de bosdagen voor de 

kleuters zijn. Zodra de data duidelijke zijn zal de vraag komen wie er van jullie meewillen 

gaan. 

* Volgende week dinsdag wil ik graag appelmoes maken in de klas. Ieder kind mag een 

appel meenemen die dag.  

* Willen jullie zorgen dat de kinderen voor schooltijd naar de wc gaan? Het gebeurt nu 

regelmatig dat ze al om 8.40u. naar de wc moeten en dat is in het ochtendritueel niet 

zo handig. 

* De sloffen die de kinderen meenemen naar school als ze laarzen dragen mogen 

eventueel ook op school blijven, in een tasje aan de kapstok. 

* Wie wil er af en toe een paar mooie (herfstige) takken of bloemen meegeven voor in 

de klas? We zijn daar heel blij mee. 

* Zie bij ‘algemene mededelingen’informatie over het Michaëlsfeest 

 

Klas 2 Nicole: 

 * Zie bij ‘algemene mededelingen’informatie over het Michaëlsfeest 

 

Klas 3 Mansi/ Ilona: 

De eerste twee weken van het schooljaar zitten er alweer op. Het is heerlijk om alle kinderen 

weer te zien en ze lijken allemaal zo te zijn gegroeid. Langzaamaan raken de kinderen weer 

gewend aan het ritme van school, we merken dat de kinderen elkaar nog wel veel te vertellen 

hebben. Het eerste stuk van onze taalperiode ging over het Bijbelse scheppingsverhaal. 

“Eerst was het donker en toen was er licht” hebben jullie misschien wel voorbij horen 

komen. Maandag gaan we verder met de taalperiode en die staat in het teken van graan. 

Mochten jullie tarwe, rogge, gierst of een andere graansoort hebben (de aren zouden heel fijn 

zijn), dan zouden wij die graag ontvangen.  

* Gisteren zijn we gestart met het lezen van een klein toneelstuk. Wij spelen dit jaar het 

toneelstukje bij het verslaan van de draak tijdens het Michaëlsfeest op 29 september! 

Jullie ontvangen nog een uitnodiging met daarop de exacte tijd van dat toneelstukje.  

* Buiten op het plein wordt er weer heerlijk gespeeld, we spelen niet meer in aparte 

vakken. Alle kinderen spelen door elkaar over het hele plein. Deze week vonden de 

kinderen het heerlijk om te rennen, er zijn al heel wat hardloopwedstrijdjes geweest. 

We hebben nog veel geluk gehad met het weer, iedere dag hebben we lekker buiten 

kunnen spelen. Als de zon schijnt is de zandbak ook een favoriete plek op het plein 

voor de kinderen van klas 3.  

* Volgende week donderdag is er nog eenmaal gym in het park. Het lijkt een mooie, 

maar warme dag te worden. Vera heeft de kinderen gevraagd om in T-shirt en korte 

broek te komen en met dichte schoenen. Daarnaast is een extra beker of fles water ook 

wenselijk. 

* Zie bij ‘algemene mededelingen’informatie over het Michaëlsfeest 
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Klas 4 Maaike/Mattis: 

Alweer de tweede week voorbij en al op de helft van de eerste periode. Wat gaat dat 

ontzettend snel. Er is deze week heel hard gewerkt door de kinderen. Er zijn plattegronden 

gemaakt van thuis naar school, met het kompas hebben we uitgezocht waar precies het 

noorden is en het eerste ontstaan van Almelo is over verteld en geschreven.  

* Er word sinds deze week ook voor het eerst gewerkt met een weektaakbriefje waarin 

staat wat ze gedurende de week moeten maken aan rekenen en spelling. En dat is nog 

wel even wennen, want er moet genoeg gemaakt worden.  

* Willen jullie thuis even met de kinderen kijken dat de etui's weer compleet gemaakt 

worden? Sommige kinderen hebben niet alle kleuren potloden meer en ook sommige 

inktwissers doen het niet meer goed. Er kan ook niet altijd geleend worden van een 

ander, dit is ook niet de bedoeling. Maar het gaat wel ten koste van het werk en het 

tempo als je materialen niet op orde zijn. Graag aandacht voor.  

* Donderdag 23 september is er een ouderavond, aanvang 20.00u. 

* Zie bij ‘algemene mededelingen’informatie over het Michaëlsfeest 

 

Klas 5 Jocelyn/Wendy: 

* Zie bij ‘algemene mededelingen’informatie over het Michaëlsfeest 

 

Klas 6 Joost/Nienke: 

De eerste weken van het schooljaar zitten er alweer op, de dagen vlogen voorbij en we 

hebben het heel fijn gehad. We zijn begonnen met de geschiedenisperiode over de 

Romeinen. Daar gaan we de komende tijd dagelijks mee verder. Naast geschiedenis hebben 

de kinderen ook alweer Duits gehad van Herr Jan, gym van juf Vera en handvaardigheid van 

juf Vieke.  

De meeste ouders hebben we afgelopen woensdag gezien tijdens de ouderavond. De 

praktische zaken van het jaar hebben we besproken en daarnaast was er vooral ook even tijd 

om elkaar weer te zien en spreken. Mocht je de belangrijke informatie gemist hebben dan zal 

dit ook via andere kanalen gecommuniceerd worden.  

* Op donderdag werden alle kinderen verrast met een compliment van thuis of ons, dat 

was een heerlijk begin van de dag en op dat complimenteren en de positieve insteek 

zetten we de komende weken verder in. 

 * Zie bij ‘algemene mededelingen’informatie over het Michaëlsfeest 

 

Nieuws van Annemiek (directeur): 

Deze week begon voor het eerst sinds lange tijd met een weekopening. 

Samen luisteren naar een verhaal, passend bij de tijd van het jaar of gewoon een mooi 

verhaal en samen zingen. 

Voordat het verhaal verteld werd, hebben de twee vertrouwenspersonen (juf Wendy en juf 

Nienke Bramer) zich weer even kenbaar gemaakt aan de kinderen en is er even gesproken 

over de rol van vertrouwenspersoon en is de postbus, die bij de ingangen van de school 

staan, ook weer even zichtbaar geworden. Kinderen kunnen hier een briefje in doen of bijv. 

een briefje met hun naam, wanneer ze even willen praten met een van de 

vertrouwenspersonen. 

Nienke  Bramer neemt het stokje van mij over als vertrouwenspersoon en gaat ook 

binnenkort de scholing volgen, die daarbij hoort. 
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Afgelopen woensdagochtend hebben we met de klassen 1 t/m 6 juf Wendy toegezongen en 

haar verwend met een cadeautjesmand van de collega’s. Van diverse klassen heeft ze ook 

nog mooie tekeningen gekregen. 

Klas 5 heeft voorspellingen gedaan wanneer het kindje geboren zal worden en hoe het zal 

gaan heten. 

Ik hoop dat de voorspellingen niet helemaal uitkomen, want dan zou juf Wendy al vrij snel 

het kindje in haar armen hebben en nog maar weinig van haar verlof kunnen genieten. 

Lieve Wendy, een heel goede verloftijd! 

In de loop van januari kunnen we haar weer op school verwachten. 

 

Woensdag was ook weer de eerste koorles. 

Terwijl ik in mijn kantoor zat, kon ik de kinderen weer horen zingen, prachtig begeleid door 

de piano. 

Ik was helemaal geraakt en ben natuurlijk even in de zaal gaan luisteren en heb zachtjes even 

meegezongen. 

Fijn dat dit weer kan. 

 

’s Middags was er weer muziek in de zaal, want de koorlessen van Jong Vocaal o.l.v. juf 

Mariette begonnen ook weer. Woensdags 13.30 uur. Voor meer info: Jong Vocaal Twente  

 

Veel klassen kregen deze week voor het eerst weer Engels, en ook de Duitse lessen zijn 

overal weer begonnen. 

 

Woensdag was er ook een ouderavond van klas 6, waar de ouders kennis konden maken met 

juf Nienke en we d.m.v. bijzondere leuke werkvormen kennis met elkaar maakten. 

Ook hier weer fijn om samen te kunnen uitwisselen. 

 

Ik probeer de komende tijd op alle ouderavonden aan te schuiven, zodat ik met velen van 

jullie even kan kennis maken. 

 

Binnenkomst ’s ochtends klas 1 t/m 6: 

Voor de vakantie hadden we binnen het team besloten dat de klassen weer gewoon naar 

binnen zouden gaan. 

Al snel merkten we echter, dat de meeste collega’s het toch prettiger vonden de kinderen van 

buiten op te halen. Ook om jullie als ouders even te zien en zelf ook even zichtbaar te zijn. 

We hebben daarom voor de komende tijd besloten dat de leerkrachten ’s ochtends op het 

plein de klassen verzamelen. De klassen hebben een vaste plek en wachten daar bij hun 

leerkracht. Dit is in de klassen besproken. 

Net als vroeger de deur om 8.25u. openging, gaan nu de klassen om 8.25u. naar binnen. 

Eerst klas 1, klas 3, 4 en 5, en tenslotte klas 6. Klas 2 door de deur, dicht bij hun eigen klas. 

De kinderen hangen hun jas etc. op en gaan vervolgens de klas binnen. 

Handen wassen en de lesdag kan dan om 8.30u. uur beginnen.   

Wilt u de kinderen helpen echt op tijd te zijn? 

 

 

https://jongvocaaltwente.nl/#:~:text=Jong%20Vocaal%20Twente%20is%20er%21%20Almelo%20is%20een,vanaf%2013.30%20uur%20in%20drie%20
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NPO gelden: 

Vanuit de NPO gelden zijn we diverse dingen aan het doen. Een groot onderdeel is, dat we 

scholing volgen wat betreft de regenboogtraining (sociaal emotioneel ). Ook hebben we al 

beschreven dat we een deel willen besteden o.a. aan de nieuwe rekenmethode, nieuwe 

materialen en bezig willen met een groen schoolplein. 

Daarnaast zijn we aan het inventariseren waar we de gelden nog meer aan willen besteden. 

We spreken over extra handen in de klas, iemand die kan vervangen, zodat de leerkrachten 

met kinderen kunnen werken of aan hun taken kunnen werken, euritmie, vakleerkracht etc. 

We gaan dit bundelen en kijken wat onze prioriteiten en wat de mogelijkheden zijn. 

U hoort er vast meer over. 

 

Nieuwe gordijnen: 

Vorige week kwamen de gordijnen voor klas 2 t/m 6 binnen. Helaas waren ze wat te kort. 

Gelukkig kon dit snel rechtgezet worden. 

De gordijnen in klas 2 hangen nu en de anderen zullen snel volgen. 

 

Gymnastiek: 

De gymnastieklessen zijn de afgelopen twee weken en ook volgende week op het plein of in 

het park. Gelukkig kunnen we vanaf donderdag 16 september weer van de sporthal 

gebruiken maken.  

 

Extra studiedag kleuterklassen: 

Woensdag 6 oktober is er een extra studiedag voor de leerkrachten van de drie 

kleuterklassen. Zij gaan deze dag werken aan het vernieuwde/nieuwe leerlingvolgsysteem, 

dat dit jaar een speerpunt is. 

De kinderen uit de drie kleuterklassen hebben deze dag dus vrij. 

De MR heeft hieraan toestemming verleend 

 

Met vriendelijke groet, Annemiek Geertsma 
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ALGEMENE MEDEDELINGEN: 

 

Mededelingen van de vertrouwenspersonen: 

Afgelopen maandag hebben Wendy Heeroma (leerkracht kleuterklas en klas 5) en Nienke 

Bramer (onderwijsondersteuning) zich tijdens de weekopening voorgesteld als 

vertrouwenspersonen van de school. Daarbij hebben ze ook de brievenbus laten zien, waarin 

kinderen een briefje kunnen doen als zij een keer met één van hen willen praten. Inmiddels is 

Wendy's zwangerschapsverlof ingegaan en is Nienke (Bramer) tijdelijk het enige 

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

opnemen via: internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl  

 

Extra studiedag kleuterklassen: 

Woensdag 6 oktober is er een extra studiedag voor de leerkrachten van de drie 

kleuterklassen. Zij gaan deze dag werken aan het vernieuwde/nieuwe leerlingvolgsysteem, 

dat dit jaar een speerpunt is. 

De kinderen uit de drie kleuterklassen hebben deze dag dus vrij. 

De MR heeft hieraan toestemming verleend. 

 

Overbodige computers: 

Vorig jaar zijn er 30 nieuwe laptops aangeschaft binnen de school. Dat maakt de oude 

computers overbodig en wij zullen ze dan ook weg gaan doen. 

Wij willen ouders van de school de mogelijkheid geven om een computer aan te schaffen 

voor thuis. Het betreft een HP desktop computer bestaande uit een systeemkast, een scherm 

en een toetsenbord. Wegens AVG- voorschriften zijn de harde schijven eruit gehaald. Die 

dient u zelf nog aan te schaffen.  

Per gezin kan er één computer aangeschaft worden voor een vrijwillige bijdrage. Wilt u 

hiervan gebruik maken, dan kunt u zich via mail melden bij Maaike: 

m.wigger@devrijeschoolalmelo.nl 

Dit kan tot uiterlijk 13 september a.s. 

 

Michaëlsfeest woensdag 29 september: 

Deze en ook volgende week kunnen we nog genieten van een heerlijke nazomer. 

Ondertussen is de herfst ook al zichtbaar, de oogst wordt binnengehaald en plannen voor het 

eerste feest van dit schooljaar zijn al in volle gang. Hieronder kun je lezen dat we jullie ouder 

hulp goed kunnen gebruiken? Het is leuk wanneer er uit elk van de 4 klassen ouders zijn om 

te helpen. Je kunt je opgeven door een berichtje te sturen naar juf Mansi klas 3 

(m.geertshuis@devrijeschoolalmelo.nl ) of juf Nicole klas 2 

(n.tijhof@devrijeschoolalmelo.nl )  

 

Klas 1 t/m 4:  

*Wie wil voor 1 of meerdere klassen "stok"brooddeeg voorbereiden? 

*Wie wil op de ochtend zelf een halve of hele ochtend helpen met het begeleiden van "moed 

spelletjes" of broodjes bakken? 

*Ieder kind moet uiterlijk maandag 27 sept. een “natuurlijke” stok meenemen om broodjes te 

bakken (plm. 80-100 cm, afgeslepen punt, voorzien van naam, geen bamboe of “Gamma”).  
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* De ouders van klas 3 en 4 zijn om 12:30 uur welkom om te kijken naar het verslaan van de 

draak op het grote plein.   

  

Klas 1 t/m 6:  

* Wilt u de kinderen bladeren, eikels, kastanjes, rozenbottels, mooie takken e.d. meegeven, 

om de gangen en klassen mee te versieren? 

 

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!! 

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 
 

Schoolgids 2021-2022: 

Vandaag hebt u via de mail de nieuwe schoolgids 2021-2022 ontvangen. De schoolgids staat 

ook op de website van de school.   

 

  

 

 

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: 
 

 

 
 

 

Van de studiegroep De aartsengel Michaël en de Filosofie van de Vrijheid 

We kunnen de mens in zijn wezen leren kennen, hier in en op de fysieke aardse wereld, doordat hij 

minerale partikels in een op-een-mens-lijkende-vorm ordent, op elkaar stapelt. De kracht om zo'n 

bewustzijn te ontwikkelen om de mens als bovenzinnelijk wezen te leren kennen, die kan de mens in 

hoge mate sinds 1879 ontwikkelen, het begin van het Michaël-tijdperk. De Filosofie van de Vrijheid kan 

ons helpen de aartsengel Michaël te leren begrijpen.  

- data: vier woensdagen 8, 15, 22 en 29 september 2021 

- tijd: 20:00 - 21:30 uur 

- locatie: grote zaal de Noorderkroon, vrijeschool Enschede 

- docent: Wim Wolbrink 

- kosten: vrijegift of € 60,- voor de hele cursus 

- informatie en opgave: www.nationalevertelschool.nl  

 

Namens de Nationale Vertelschool, 

Met vriendelijke groeten, Wim Wolbrink 


