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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. 03 

10-09-2021 

 
AGENDA: 

 

woe. 15 sept. : MR vergadering 

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) 

 

woe. 15 sept. : drie kleuterklassen 

do. 23 sept. : klas 4 Maaike/Mattis 

 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

Drie kleuterklassen: 

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

uur. 
 

Klas 1 Marieke: 

Inmiddels hebben we alweer 7 letters geleerd en de honger is bij de kinderen bijna niet te 

stillen. Gisteren hadden we het hele plein met woordjes volgeschreven maar helaas had de 

regen de letters vanochtend weer weggespoeld... 

Volgende week is de laatste week van deze taalperiode, ik zal jullie schriftelijk uitleg geven 

(in de mail) over de rekenperiode die daarna gaat volgen. We blijven het lezen en schrijven 

natuurlijk wel dooroefenen! 

* Inmiddels hebben zich al 2 ouders gemeld die wel meewillen naar de bosdagen, dat is 

fijn. 

* Heb je je al aangemeld voor de app-groep? Het kan nog steeds 
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* Zie bij ‘algemene mededelingen’informatie over het Michaëlsfeest 

 

Klas 2 Nicole: 

We zijn druk aan het rekenen. Naast allerlei sommen en oefeningen op de getallenlijn 

oefenen we ook de eerste tafelsommen op verschillende manieren. Door middel van 

verhaaltjes, getallenlijn, tekeningen en rekentekeningen, maar ook door dingen uit de klas in 

groepjes rijen of stapels neer te leggen. Te denken valt aan scharen, sponzen, steentjes, prit 

stiften, bordkrijtjes, kwastjes, fluitenzakken. Totdat de som 3x10 neergelegd werd met 

boeken uit de boekenkast..... Dit deden ze goed, met veel plezier en ook werd alles weer 

netjes geordend teruggezet gelukkig. De tafel van 2 en 10 staat inmiddels op het bord en dit 

schooljaar zullen we er nog veel mee gaan oefenen. 

* Goed nieuws: Els is onze derde klassenouder dit jaar. Fijn dat je dit wil doen! 

* Zie bij ‘algemene mededelingen’informatie over het Michaëlsfeest 

*  Achterin de klas liggen deze balletjes. Eerst waren ze paars, toen blauw en nu groen. 

We vilten er elke week wat kleuren bij waardoor het balletje groeit. Hebben de 

kinderen er al over verteld? 

 

 
 

Klas 3 Mansi/ Ilona: 

Deze week zijn we begonnen met de taalperiode over granen. In onze klas staan de granen en 

we hebben er al over gesproken en geschreven. 

Gisteren kwamen juf Nienke en juf Annechien in onze klas voor de regenboogtraining. De 

kinderen hebben gesproken over een aantal regels en ook hebben ze een aantal spelletjes 

gedaan. Een van de spellen was samen opstaan als je met de ruggen tegen elkaar zit en dat is 

moeilijker dan het lijkt. 

De kinderen hebben dat samen geoefend en daardoor lukte het bij veel kinderen uiteindelijk 

heel goed. 
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Vandaag hebben we met de hele klas een collage gemaakt met tekeningen van ogen, het 

resultaat is erg mooi geworden. 

* Vanaf aanstaande donderdag is er weer gym in de gymzaal, kinderen hebben daarvoor 

  goed zittende zaalschoenen nodig (graag even proberen of de schoenen nog passen), 

  een effen broekje en een effen T-shirt. Voorheen moest dat wit zijn, maar nu mogen 

  blauw en zwart ook. 

* We zijn bezig om een datum te plannen voor de ouderavond, u hoort hierover zo snel 

  mogelijk van ons. 

* Zie bij ‘algemene mededelingen’informatie over het Michaëlsfeest 

 

Klas 4 Maaike/Mattis: 

* Vanaf volgende week wordt er weer in de gymzaal gegymd. Graag weer denken aan 

de gymkleding en gymschoenen. 

* Een aantal kinderen heeft een pakketje werk meegekregen. Dit graag goed bewaren.  

* Klas 1 heeft appelmoes gemaakt en dat bracht de klas op een goed idee. En daardoor 

gaan we a.s. dinsdag appelmoes, appeltaart en appelflappen maken in de klas. Graag 

dinsdag allemaal een flinke appel mee!  

* 23 september is er een ouderavond. Ik hoop iedereen dan live weer te mogen 

begroeten op school. Mocht je verhinderd zijn, dan dit graag even doorgeven per mail. 

* Zie bij ‘algemene mededelingen’informatie over het Michaëlsfeest 

 

Klas 5 Jocelyn/Wendy: 

Gisteravond heeft de ouderavond van de 5e klas plaatsgevonden. Het was fijn om elkaar weer 

te zien en te spreken. Naast de lesstof, de periodes en het menskundig beeld van de 5e-

klasser, hebben we ook gesproken over het noteren van het huiswerk en mobiele telefoons. 

Het is goed om met de kinderen mee te kijken wat er in hun agenda staat en wat dit betekent 

qua planning. Wanneer de weektaak niet is afgerond op school, krijgen de kinderen deze mee 

naar huis om het thuis af te maken. Dit is een leerproces ter voorbereiding op het middelbaar 

onderwijs, waarbij wij ze moeten helpen. Ik doe dit o.a. door de weektaak opdrachten te 

spreiden over de week. Wanneer ze na de eerste drie dagen nog niet ver genoeg zijn, geef ik 

de kinderen op woensdag de opdracht om het mee te nemen, het thuis af te maken en 

donderdags weer mee te nemen. 

Voor de kinderen en jullie als ouders is het fijn om dit te weten. 

Het onderwerp mobiele telefoons en multimedia bleek een onderwerp waar veel ouders 

graag over van gedachten wilden wisselen. In een komende ouderavond gaat dit nog 

terugkomen. 

We hebben ook een oproep gedaan voor een nieuwe klassenouder nu Desiree is gestopt. Wie 

wil de komende twee jaren helpen? 

Per mail zal ik jullie het rooster sturen met belangrijke data voor dit schooljaar en een kort 

verslag van wat er gisteren is besproken. 

Een heel fijn weekend.  

* Zie bij ‘algemene mededelingen’informatie over het Michaëlsfeest 

 

Klas 6 Joost/Nienke: 

 * Zie bij ‘algemene mededelingen’informatie over het Michaëlsfeest 
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Nieuws van Annemiek (directeur): 

Gisteren een ouderavond van klas 5 bijgewoond. De ouders hebben kennis kunnen maken 

met juf Marloes en allerlei inhoudelijk en praktische informatie over klas 5 gehoord. Fijn om 

elke keer weer een leuke oudergroep te zien binnen de school. 

Gistermiddag ook weer een studiedag “Regenboog”gehad, een volle vreugdevolle dag dus. 
 

Nieuwe gordijnen: 

En ja hoor, alle gordijnen hangen in de klassen 2 t/m 6. Ze zijn nog wat stijf en moeten nog 

uithangen, maar wel heel fijn dat ze er zijn en het ziet er weer netjes uit. Van de oude 

gordijnen willen enkele leerkrachten kleedjes/doeken en speel-/gooizakjes maken. Mooi 

initiatief! 
 

MR: 

Woensdag 15 september is er een MR vergadering. 

Ik zal met de MR het een en ander bespreken, o.a. komt een van de kernwaarden van onze 

stichting: “samenhang” a.s. woensdag aan bod. Daarnaast ons jaarplan, ouderbijdrage, 

taakbeleid etc. Volgende week meer informatie. 
 

Gymnastiek: 

Gelukkig kunnen we vanaf donderdag 16 september weer van de sporthal gebruiken maken.  

Denkt u aan de gymkleren, zie ook schoolgids. 
 

Herhaling bericht!!!  

In diverse Ver-geet-mij-nietjes heeft onderstaand bericht over inrijden en parkeren 

Biesterweg gestaan. 

Nu houdt het grootste deel van de ouders zich hier prima aan en het voelt dan ook heel 

vervelend om dit bericht nogmaals te moeten herhalen, maar ik vraag iedereen dringend zich 

te houden aan onderstaande afspraken. Er vinden echt gevaarlijke situaties plaats!! In 

verband met de veiligheid voor iedereen  en vooral voor onze kinderen ben ik anders 

genoodzaakt de politie in te lichten en te vragen mee te kijken. 
 

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. 

 

Met vriendelijke groet, Annemiek Geertsma 
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ALGEMENE MEDEDELINGEN: 

 

Mededelingen van de vertrouwenspersonen: 

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

(onderwijsondersteuning) zijn de vertrouwenspersonen van de school. Zij hebben een 

brievenbus waarin kinderen een briefje kunnen doen als zij een keer met één van hen willen 

praten, de kinderen weten dit ook. 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. 

 

Verkeersbrigade  

Ondanks verschillende oproepen, zijn we op dit moment nog steeds op zoek naar twee 

verkeersbrigadiers voor de maandagochtend (8.15-8.30 uur). Zonder nieuwe aanwas lukt het 

niet om het rooster rond te krijgen. Wie helpt onze kinderen veilig oversteken? Dit kost 

slechts een kwartier per week. 

 

Op vrijdagochtend 24 september is er een cursus voor de nieuwe verkeersbrigadiers gegeven 

door de verkeersagent. Deze duurt ongeveer anderhalf uur. Mocht u interesse of vragen 

hebben, dan kunt u zich melden bij de verkeersouder van school via: 

administratie@devrijeschoolalmelo.nl 
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Michaëlsfeest woensdag 29 september: 

Fijn dat er zich al ouders uit de tweede en derde klas 

hebben opgegeven om deze ochtend te helpen met de 

spelletjes! Er zijn echter nog plekken en het is ook 

leuk wanneer er uit elk van de 4 klassen ouders zijn 

om te helpen. De klassen komen om de beurt langs 

voor een spelletjesronde. 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 ). Naast 

brooddeeg voorbereiden zijn we ook nog op zoek naar 

iemand die een spanband heeft en ons wil helpen om 2 

dikke touwen tussen de 2 bomen op het schoolplein te 

spannen waar de kinderen als 1 van de spelletjes als 

touwbrug overheen kunnen lopen. 

 

Klas 1 t/m 4:  

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

school aanwezig, graag even overleggen. 

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

spelletjes" ? 

*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”).  

* De ouders van klas 3 en 4 zijn om 12.35u. 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? Op de seizoenstafel in de gang is al een mooi 

begin gemaakt. 
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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. 

 

 

 
 


