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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. 04 

17-09-2021 

 
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 -GAAT NIET DOOR- 

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. 23 sept. : klas 4 Maaike/Mattis 

 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 
 

Klas 1 Marieke: 

* Hebben jullie de brief over het rekenen ontvangen? Die is gisteren verstuurd. We 

kunnen dus heel goed kastanjes en andere herfstschatten gebruiken!  

* Willen jullie zorgen voor sloffen als de kinderen natte schoenen of laarzen dragen? 

Anders lopen ze de hele dag op gladde sokken waarbij de voeten ook koud worden. De 

sloffen kunnen op school blijven, voorzien van naam in een tasje aan de kapstok. 

* Omdat de buitendeur openblijft voor de ventilatie, kan het soms zijn dat de kinderen 

het koud hebben. Een vestje of truitje is dan een goed idee, ook die kan aan de kapstok 

in de gang blijven. In de klas je jas aan hebben werkt niet zo fijn merkte een aantal 

kinderen gisteren. 

* Wie heeft er voor in onze leeshoek/bibliotheek een (staande) lamp over die we mogen 

lenen? Het hoekje is erg donker en dat leest niet zo fijn.... 

* We hebben vandaag een "film" gemaakt voor jullie. Als ik die gemonteerd heb stuur ik 

een link naar een besloten you-tube account waardoor je kunt zien wat we de 

afgelopen tijd geleerd hebben. Het is dus nadrukkelijk niet de bedoeling dat die film 

verspreid wordt op welke manier dan ook. Het is echt alleen voor eigen bezichtiging 
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en ter vervanging van een presentatie die we anders in de zaal aan jullie gegeven 

zouden hebben. 

* Zie bij ‘algemene mededelingen’informatie over het Michaëlsfeest 

 

Klas 2 Nicole: 

Vandaag sluiten we de eerste rekenperiode af. De eerste tafels ontdekt, sommen tot 10 flink 

geoefend, sommen over het tiental gemaakt, getallenlijnen verkend en met sprongen van 10 

gerekend, klokkijken en tijdsbesef herhaald. Natuurlijk blijven we de komende tijd 

dooroefenen, maar wat pakken de kinderen het al goed op! 

Volgende week beginnen we met de taalperiode. Naast lezen, spelling, aan elkaar schrijven 

ook een periode van verhaaltjes en gedichtjes schrijven en kleine toneelstukjes/fabels spelen. 

De eerste fabel speelden we deze week al van de krekel en de mier, zingend in het 

Nederlands en tijdens de Engelse les uitgespeeld in het engels. Wat een drama en plezier! 

Naast vertellen van fabels lees ik ook voor uit de verhalen van de boze heks, de kinderen 

ontdekken steeds meer dat de boze heks toch niet zo gemeen is als eerst gedacht...  

We hebben een klassendienst ingevoerd. Iedere week 2 kinderen die de datum mogen 

bijhouden en helpen met dingen uitdelen en opruimen. Eigenlijk wil iederen wel tegelijk 

helpen maar de klassendienst krijgt die week "speciale taken". 

Begin deze week was de opening van de schoolbieb ook een klein feestje en werden de 

boeken gretig gelezen. We gaan vanaf nu iedere maandag!  

Gisteren openden we de "toverballen" en kwamen er prachtige regenboog geoden 

tevoorschijn.  

* Zie bij ‘algemene mededelingen’informatie over het Michaëlsfeest 
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Klas 3 Mansi/ Ilona: 

De afgelopen week hebben we weer hard gewerkt. We hebben het over verschillende granen 

gehad en we hebben eindelijk weer kunnen handwerken met hulp van ouders, wat fijn! 

Donderdag hebben we weer in de zaal gegymd. Dat was wel weer fijn. In het vorige vergeet- 

mij – nietje had ik aangegeven dat de kinderen met gym een blauw, zwart of wit shirt mogen 

dragen, maar daarin heb ik mij vergist. De kinderen moeten een donker broekje dragen en 

een wit shirt. Daarnaast moeten lange haren vast in een staart en langere oorbellen moeten uit 

of worden afgeplakt met een pleister. 

We zijn op donderdag begonnen met het malen van granen. Sommige 

kinderen hadden een vijzel meegenomen en alle kinderen hebben gemerkt 

dat haver malen met een vijzel best zwaar werk is. Vandaag gaan we nog 

verder malen, we hebben een echte korenmolen te leen uit de kleuterklas 

en daarmee gaat het malen een stuk makkelijker. Van al dat meel maken 

we brood en lekkere koekjes. 

* We hebben voor de ouderavond 29 of 30 september gepland, u 

krijgt zo spoedig mogelijk de exacte datum van ons. Wij hopen 

jullie in ieder geval spoedig te zien. 

* Zie bij ‘algemene mededelingen’informatie over het Michaëlsfeest 

 

Klas 4 Maaike/Mattis: 

* Zie bij ‘algemene mededelingen’informatie over het Michaëlsfeest 

 

Klas 5 Jocelyn/Wendy: 

Dinsdag 22 september is het Prinsjesdag. De kinderen mogen, net als de ministers, die dag 

allemaal netjes gekleed met een hoedje op naar school en zijn die dag ‘kinderministers’. We 

gaan samen aan de slag om een begroting te maken rond het thema ‘Wat als ik de baas zou 

zijn van onze school…’. Aan het einde van de dag mag een van hen, als de kinderminister 

van financiën, het koffertje met een begroting en mooie ideeën aan juf Annemiek 

overhandigen. Daarnaast gaan we volgende week van start met de aardrijkskundeperiode. 

We gaan het over de loop van de Rijn hebben en kijken naar de leefomstandigheden van de 

mensen die in de verschillende gebieden langs de Rijn wonen.  

Vorige week is juf Malin als 3e-jaars stagiaire bij ons begonnen. Zij is er wekelijks op de 

woensdag, donderdag en vrijdag. Welkom juf Malin.  

Dan nog even kort iets over het huiswerk. Ik kreeg de vraag of ik jullie als ouders per mail of 

in de app op de hoogte wil houden over het huiswerk. Ik kies er heel bewust voor om dit niet 

te doen. Dit is een leerdoel van de kinderen. Dat dit nu nog niet vlekkeloos gaat is logisch, 

maar ze leren er het meest van als ze hiervoor zelf de verantwoordelijkheid moeten dragen.  

* Het verzamelen van de stokken voor het St. Michaëlfeest op woensdag 29 september 

is in de 5e klas niet nodig. Wij zijn die dag niet op school, maar zullen onze handen uit 

de mouwen steken op de boerderij om te oogsten. Van de meegebrachte oogst koken 

we donderdag iets lekkers op school om van te proeven. Ik heb per mail een oproep 

gedaan om te vragen welke vier ouders die dag van de partij kunnen zijn om te 

begeleiden.  

 Zie bij ‘algemene mededelingen’informatie over het Michaëlsfeest 
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Klas 6 Joost/Nienke: 

Klas zes staat met twee benen midden in het romeinse rijk, waarvan we geleerd hebben tot 

hoe groot zich dit heeft uitgebreid. We voeren commando's uit als echte soldaten en staan 

samen sterk als een groot veilig leger. Roep tegen een willekeurige zesdeklasser "groep" en 

je zal zien dat hij/zij direct vol aandacht is, voeg er "geef acht" aan toe en er zal een ware 

soldaat verschijnen.  

We hebben geleerd dat de opbouw van onze kalender uit de romeinse tijd is voortgekomen 

en maken er nu samen één met romeinse cijfers. Weet jij waarom Augustus en Juli allebei 31 

dagen hebben? 

Er is afgelopen weken ook flink gewerkt aan de luister en werkhouding in (en buiten) de 

klas, dit zorgt af en toe voor wat frustratie en opstootjes. Maar het resulteert deze week ook 

in een duidelijke verwachting van onszelf en naar elkaar, waar we absoluut een beloning 

voor hebben verdiend! 

Volgende week staan we stil bij het besturen van een land. Hoe deden de Romeinen dit, wat 

hebben we daarvan meegenomen in ons huidige besturingssysteem en wat vinden we daar 

eigenlijk zelf van. Kortom tijd om te discussiëren en beargumenteren. 

 * Zie bij ‘algemene mededelingen’informatie over het Michaëlsfeest 

 

Nieuws van Annemiek (directeur): 

MR: 

Woensdag 15 september was er tegelijk met de kleuterouderavond een MR vergadering. 

Tijdens de MR vergadering zijn veel dingen de revue gepasseerd, o.a. ouderbijdrage: hoe 

wordt de uitgave daarvan ook inzichtelijker voor ouders. Stichting Athena is bezig om een 

format daarvoor te maken en ik zal u daar ook zo nu en dan over informeren. 

We hebben uitgewisseld over het inzichtelijker maken van de MR voor ouders, maar ook 

binnen het team. 

Besteding NPO gelden, groen schoolplein etc., kortom, een avond waarop veel uitgewisseld 

en geïnformeerd is. 
 

Appen en mailen: 

Voor de coronatijd waren er al in diverse klassen app-groepen, maar tijdens de lock-downs 

zijn er in alle klassen app groepen bijgekomen en is het gebruik duidelijk geintensiveerd. 

Dat was en is ook heel fijn om contact te houden met school en ouders, foto’s te laten zien, 

schoolwerk te kunnen delen, vragen te kunnen stellen over het werk dat de kinderen moesten 

maken etc. 

Na de vakantie hebben wij als team over de app-groepen gesproken. 

Veel bevalt goed en is ook heel handig. 

We wilden hierbij wel enkele basisafspraken nog een keer herhalen. 

We hopen dat iedereen zich daaraan houdt, hetgeen natuurlijk ook voor ons als team geldt. 

De app is alleen voor mededelingen van praktische aard, foto’s, vragen wat betreft 

jaarfeesten, schoonmaak etc. Er zijn bij sommige klassen speciale afspraken hoe te reageren 

op vragen die via de app gesteld worden. 

De app is niet bedoeld voor contact/afspraken o.i.d. te maken met een leerkracht, niet om 

kinderen ziek/afwezig te melden en voor privézaken rond een kind. 

Mocht u een afspraak o.i.d. willen, dan graag mailen of bellen naar de leerkracht/school. 
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Houd deze mail voor het maken van de afspraak; voor het daadwerkelijke gesprek is het fijn 

om elkaar echt te spreken (telefonisch, live of…..) en uit te wisselen. 

We hebben afgesproken dat het per klas mogelijk is om een eindtijd af te spreken, waarop er 

nog ge-appt wordt. Dat hoort u dan van de klassenleerkracht(en). 

We zijn aan het kijken naar een communicatiesysteem dat leerkrachten kunnen gebruiken op 

hun werkdagen en die niet, zoals de app-groepen nu, de hele week zichtbaar zijn. Ook voor 

ouders schijnt dit een prettige manier te zijn om te communiceren en afspraken te maken etc. 

Mocht u vragen hebben of mochten er zaken niet helemaal duidelijk zijn voor de klas van uw 

kind(eren), stel ze gerust bij de leerkracht(en). 
 

Muziekavond: 

De muziekavond van vrijdag 8 oktober gaat helaas niet door. 

Willen we de muziekavond organiseren, zouden we op dit moment zeker alles al in gang 

moeten zetten. 

Er is nog veel onduidelijk wat betreft de nieuwe richtlijnen over wat wel en niet kan en we 

hebben besloten ons voor nu nog te concentreren op het organiseren van ouderavonden, 

zaken rond jaarfeesten, oudergesprekken, hulp bij activiteiten in de klassen, ouders op den 

duur mogelijk wat vaker iets te kunnen laten zien buiten of binnen. etc. 

We zijn zeker van plan, binnen de mogelijkheden, dit schooljaar een muziekavond te 

organiseren. 
 

Kinderboekenweek: 

Al vanaf direct na de zomervakantie is er een groepje binnen het team bezig om activiteiten 

i.v.m. de kinderboekenweek te organiseren. 

Thema: “worden wat je wil”. 

We zetten op allerlei manieren in op boekpromotie, o.a. door: 

*Een feestelijke opening in de zaal met de kleuters en de klassen 1 t/m 6 

*Leesplekjes in de school waar op vaste tijden door de kinderen gelezen wordt. 

*Nieuwe boeken voor de klassen, 

*Kinderjury etc. 

U zult er de komende weken zeker meer over horen. 

De kinderboekenweek start woesdag 6 oktober. Wij starten maaandag 4 oktober tijdens de 

weekopening en ik geloof dat er bijzondere gasten met een bijzonder beroep op bezoek 

komen. 
 

Michaëlsfeest: 

Ook voor het Michaëlsfeest wordt er druk voorbereid. 

De kleuters hebben een echt herfstfeest met ook het appelvrouwtje en op het eind van de 

ochtend een moment dat de ouders ook in het park bij de activiteiten kunnen meekijken. 

Klas 1 t/m 4 gaan zingen en luisteren naar een verhaal, spelletjes doen, broodjes bakken 

en……. de draak wordt hopelijk verslagen. 

Klas 3 en 4 zijn met dat laatste al heel druk. Klas 3 leert teksten en liedjes en klas 4….. tja 

die brengen de draak tot leven. 

Klas 5 en klas 6 gaan op twee plekken buiten school oogsten. 

Zie voor informatie en hulpvragen zie hieronder. 

 

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. 

 

Michaëlsfeest woensdag 29 september: 

Inmiddels hebben zich al voldoende ouders zich opgeven om deze ochtend te helpen, heel 

erg fijn! De klassenleerkrachten doen waar nodig nog een oproepje om voor de eigen klas 

brooddeeg van te voren helpen voorbereiden. Voor vragen kun je een berichtje sturen naar 

juf Mansi klas 3 (m.geertshuis@devrijeschoolalmelo.nl ) of juf Nicole klas 2 

(n.tijhof@devrijeschoolalmelo.nl ). Volgende week volgt wellicht nog meer informatie over 

het Michaëlsfeest. 
 

Klas 1 t/m 4:  

*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 12.35 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? 

 

 

mailto:m.geertshuis@devrijeschoolalmelo.nl
mailto:n.tijhof@devrijeschoolalmelo.nl
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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 

 

 

 

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. 

 

 
Jaartafel in het Peuterhuis/BSO (de herfst hangt al in de lucht…) 


