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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. 05 

24-09-2021 

 
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) 

 

woe. 29 sept. : klas 2 Nicole 

do. 30 sept. : klas 3 Mansi/Ilona 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 
 

Drie kleuterklassen: 

Even een paar puntjes om de aandacht op te richten waar we in en rond de klassen mee te 

maken hebben. Het grootste deel zal niet voor iedereen tellen, maar fijn als jullie er wel even 

naar kijken. 

Het is handig als: 

-Kinderen zelfstandig naar de WC kunnen, thuis oefenen met het afvegen van de billen helpt 

daar bij. En scheelt extreem vieze toiletten. 

-Het is voor kleuters heel goed om te leren zelfstandig om te kunnen gaan met jassen/ritsen 

en schoenen, kinderen vanaf vijf jaar kunnen veters strikken echt leren. Op school oefenen 

wij dit uiteraard ook, maar er thuis even de tijd voor nemen helpt hierbij zeker. 

-We blijven in de klassen ruim ventileren (ook als volgende week de meeste regels rond 

corona vervallen), het is dus prettig als de kinderen een extra vest of trui bij zich hebben 

(deze mag ook aan de kapstok blijven hangen en hoeft dus niet dagelijks mee heen en weer). 

Voor alles wat aan de kapstok hangt is een lusje nodig (ook voor de jassen). 

-Wanneer de kinderen laarzen aan hebben naar school mogen deze niet mee de klas in, zij 

mogen dan hun gymschoentjes gebruiken (hebben alle kleuters op school hangen) of sloffen 

meenemen van huis (dit moeten sloffen zijn die rond de voet aansluiten en niet allerlei 

uitsteeksels hebben, als dieren voeten, auto’s e.d). Deze kunnen ook weer op school blijven. 

-Veel kinderen drinken nog uit bekers met verschillende ‘zuig systemen’, dat is praktisch bij 

het omvallen. Kinderen leren hierdoor ook minder voorzichtig zijn, want deze flessen vallen 
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voortdurend. Onze voorkeur (ook die van de logopedisten) gaat uit naar een beker met een 

draaidop en een grote opening om uit te drinken (ook hiermee kan oefenen geen kwaad). Als 

de bekers dan gevuld zijn met water is knoeien op tafel en kleding ook minder bezwaarlijk. 

-In de broodtrommels zien wij graag boterhammen die twee keer door gesneden zijn. Iets 

extra’s in de vorm van fruit of groente is prima. Koekjes en snoep zijn niet voor op school. 
 

Drie kleuterklassen -Michael-: 

De kleuterklassen zullen het feest grotendeels in de klas vieren. Het appelvrouwtje komt 

langs en we eten extra lekker en feestelijk in de klassen. Aan het einde van de schooldag 

gaan we naar het park om met onze papieren molentjes te spelen met de wind. Hierbij zijn 

jullie en eventuele opa’s, oma’s broertjes en zusjes van harte uitgenodigd. Dat kan op 

verschillende manieren 

• Door om 11.30 uur met de klassen mee te wandelen naar het park (de kinderen lopen 

daarbij wel gewoon in de rij twee aan twee en jullie mogen daarbij aansluiten) 

• Je komt naar het Schelfhorstpark; daar op de weide bij de es ontmoeten we elkaar. 

Rond 11.50 uur 

Alle kleuters lopen weer in de rij van de klas mee terug naar school en zijn daarna gewoon 

om 13.00 uur vrij. 

 

Klas 1 Marieke: 

* Inmiddels hebben we een fijne lamp te leen gekregen voor in onze bibliotheek, 

bedankt Fiona en Ian 

* Welke ouder wil een drakenbrood bakken om tijdens het Michaëlsfeest te kunnen 

opsmikkelen? Graag even contact opnemen met Marieke (via app of mail) 

* Ik wil graag beginnen met de handwerklessen. Die zullen plaats gaan vinden op 

dinsdag- en donderdagmiddag, van 13.30 - 14.00u. Wie kan/wil dat voor een langere 

periode helpen begeleiden? Opgave kan via mail of app. 

* Het is de bedoeling dat de kinderen na schooltijd zo snel mogelijk het schoolplein 

verlaten. Willen jullie daarvoor zorgen? 

* Zie bij ‘algemene mededelingen’informatie over het Michaëlsfeest 

 

Klas 2 Nicole: 

* A.s. woensdag 29-9 is er een ouderavond voor klas 2 om 20.00 uur 

* Zie bij ‘algemene mededelingen’informatie over het Michaëlsfeest 

 

Klas 3 Mansi/ Ilona: 

Maandag zijn we begonnen met de rekenperiode. We kijken binnen in een snoepjesfabriek. 

Daar worden heel veel lekkere snoepjes gemaakt, maar we hebben nog lang niet alles gezien. 

We zijn begonnen op de dropjesafdeling. In de fabriek worden losse dropjes verpakt in 

rolletjes van 10 en dan gaan er weer 10 rolletjes in een zak. Wat gebeurt er al er ineens 2 

rolletje bijkomen en wat nou als je niet meer verder kunt tellen? Ook hebben we flink 

geoefend met tijd, je snapt wel dat tijd ook erg belangrijk is in de snoepfabriek, niemand wil 

te lang wachten op al dat lekkers. Op donderdag mochten de kinderen ook nog met 

meetlinten en linialen aan de slag, we weten nu zelfs hoeveel meetlinten je nodig hebt om de 

klas op te meten. 
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Gisteren was er ineens een nieuw gezicht in onze klas, juf Anna. Zij gaat op donderdag en 

vrijdag helpen in onze klas. Ze zit op de onderwijsassistentenopleiding in het eerste jaar en 

komt daarvoor een kijkje nemen op onze school, in onze klas. 

* Volgende week woensdag is het Michaelsfeest op school. Onze klas speelt een klein 

toneelstukje op het plein tijdens het verslaan van de draak. Jullie zijn als ouders van 

klas 3 uitgenodigd om te komen kijken om 12:30 uur. Vandaag zullen enkele kinderen 

te horen krijgen dat zij de rol van de prinses, de koning, Sint-Joris of engel zijn. De 

overige kinderen zijn het koor. Het koor is erg belangrijk voor de verstaanbaarheid van 

het geheel, een heel belangrijke taak dus. 

* Voor woensdag hebben alle kinderen een lange stok met een punt nodig om een 

broodje mee te bakken. Willen jullie de kinderen deze stok zo spoedig mogelijk 

meegeven, graag voorzien van een naam. 

* We zouden ook graag allerlei gekleurde bladeren willen ontvangen, geen dorre 

bladeren graag. We willen er mooie kunstwerkjes mee maken, dus het zou handig zijn 

als de bladeren zo plat mogelijk zijn. Misschien een leuk idee om dit weekend op zoek 

te gaan naar allerlei bladeren en ze dan onder iets zwaars te leggen. 

* Nogmaals het verzoek om de kinderen voor gym een wit T-shirt mee te geven, we 

hebben gezien dat al veel kinderen dit voor elkaar hadden. Blijft u ook denken aan de 

losse haren in een staart en aan de hangende oorbellen die echt uit moeten? 

* De ouderavond staat definitief gepland voor donderdag 30 september, wilt u 

doorgeven of u komt en met hoeveel personen? 

* Zie bij ‘algemene mededelingen’informatie over het Michaëlsfeest 

 

Klas 4 Maaike/Mattis: 

Gisteravond hebben we een goede ouderavond gehad en er zijn veel dingen de revue 

gepasseerd. O.a. wat er nog komt in de periodes van dit schooljaar en het beeld van de 4e 

klasser. Er was een mooie opkomst op deze eerste live ouderavond sinds lange tijd. Het was 

fijn om julie daar weer te mogen begroeten. 

Deze week zijn we begonnen met de taalperiode. De periode staat helemaal in het teken van 

het taalkundig ontleden: de woordsoorten. Hierbij kun je denken aan het benoemen van o.a. 

het zelfstandig naamwoord, het werkwoord, het persoonlijk of aanwijzend voornaamwoord. 

Ook gaan we bezig met het leren vervoegen van de werkwoorden en de verleden en 

tegenwoordige tijd.  

* A.s. woensdag om 12.30 uur zullen we het toneelstukje van Sint Joris en de draak 

opvoeren met de 3e klas. We hebben al een aantal keren geoefend met de draak en dat 

gaat ontzettend goed. De kinderen zijn heel enthousiast en laten de draak geweldig 

mooi brullen. Jullie zijn welkom om te komen kijken.  

* 8 oktober a.s. zal ik mijn verjaardag vieren in de klas. Er volgt t.z.t. nog wat extra 

informatie rondom deze dag.  

* Zie bij ‘algemene mededelingen’informatie over het Michaëlsfeest 

 

Klas 5 Jocelyn/Wendy: 

Deze week hadden we wat wisselingen van de wacht. Juf Marloes was er maandag en ik ben 

er van dinsdag t/m vrijdag geweest. 

Dinsdag stond in het teken van Prinsjesdag. Samen hebben we besproken wat Prinsjesdag 

nou eigenlijk is, welke gebruiken het met zich meebrengt en wat de rol is van de ministers en 
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koning Willem-Alexander. 

De grote-mensen-problemen hebben we in Den Haag gelaten. Wij zij aan de slag gegaan met 

het maken van plannen en het uitwerken van deze ideeën. Wat een samenwerking! Leuk om 

te zien, hoe voortvarend de kinderen in groepjes aan de slag zijn gegaan met hun maken van 

een presentatie van hun plan in de vorm van een lapbook.  

Twee van de kinderministers mochten de koffer met lapbooks aan juf Annemiek 

overhandigen. 

Waarop we een prachtige briefkaart kregen met een uitgebreid antwoord. Voor herhaling 

vatbaar. 

Deze week hebben we ook de handen uit de mouwen gestoken in de moestuin van school. 

We zijn druk bezig met het onkruid te wieden en de tuin in te zaaien met winterrogge. 

Een mooie introductie op het St. Michaelfeest van woensdag 29 september, dat we dit jaar 

niet op school maar op de boerderij mogen vieren door daar te oogsten. 

We vertrekken die dag om 8.30 uur per fiets vanaf school naar de boerderij. 

* Willen jullie ervoor zorgen dat de fietsen ‘rij-klaar’ zijn en de kinderen kleding dragen 

   die tegen een stootje kunnen? We hopen aanstaande woensdag met een mooie 

  ervaring en een goede oogst thuis te komen. 

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

 * Zie bij ‘algemene mededelingen’informatie over het Michaëlsfeest 

 

 

 
 

 

Nieuws van Annemiek (directeur): 

Deze week werd helaas duidelijk dat juf Nienke, die in klas 6 werkt, weer afscheid gaat 

nemen van onze school. 

Donderdagmiddag is de nieuwe vacature geplaatst. We hopen dat we snel een nieuwe collega 

vinden. 

Het afscheid van Nienke zal niet plotseling gaan. We zijn samen in goed overleg. 

In de korte tijd dat Nienke bij ons werkt hebben we gemerkt, dat ze een fijne leerkracht is en 

een goede collega. 

Wilt u waar mogelijk de vacature onder de aandacht brengen? Mocht u iemand weten met 

een PABO diploma, dan graag op de vacature attenderen. 

 

Corona afspraken 

Met alle nieuwe regels is er ook weer ruimte gekomen om de afspraken te herijken, bijv wat 

betreft ouders in school etc. 

Gelukkig kunnen we nu al weer ouderavonden live doen en kunnen ouders weer helpen bij 

bijv. handwerken, uitjes etc. 

We gaan ons de komende tijd bezinnen op hoe wij binnen school de aanpassingen vorm 

willen geven. 

We willen daarbij ook goed kijken wat we pedagogisch willen. Wat willen we weer terug en 

wat heeft ons de afgelopen tijd ook voor inzichten gegeven? 

Zodra we nieuws daarover hebben, laten we het u zo snel mogelijk weten. 

 

Prinsjesdag: 

In klas 5 en klas 6 is afgelopen week volop gewerkt aan het thema Prinsjesdag. 
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Kinderen waren mooi gekleed, sommigen droegen hoedjes en ……… 

Er werd gedebatteerd en er werden plannen gemaakt en gepresenteerd, de troonrede werd 

bekeken en…. op het eind van de dag kreeg ik van klas 5 een prachtige koffer met daarop 

een etiket: “ de derde dinsdag van september”. 

De koffer zat vol met ideeën van de kinderen die onze school ten goede zouden kunnen 

komen, van ideeën voor het plein zoals schommels, een zwembad en een voetbalveld, maar 

ook lesideeën als kooklessen en leuke computerideeën. Personele voorstellen, waarbij een 

schoolhond wel favoriet is. 

Met dat laatste ben ik het helemaal met ze eens. Ik heb er al vaak naar gekeken en wie 

weet….. 

Ik neem de ideeën mee en ze komen vast en zeker goed van pas. Het zal vast niet de laatste 

keer zijn dat de kinderen mij/de school helpen met goede ideeën. 

 

Studiemiddag kleuters en BSO/peuters: 

Afgelopen woensdag kwamen er ongeveer 16 collega’s uitdiverse kleuterklassen, klassen 1 

en BSO/peuteropvang uit Enschede, Oldenzaal en Almelo bij elkaar voor een studiemiddag 

met als thema: “de onderste zintuigen en het jonge kind”. Het was fijn om elkaar weer te 

ontmoeten en met elkaar uit te wisselen. 

 

Allerlei: 

De afgelopen tijd ben ik meerdere keren met collega-directeuren, bestuurders uit de regio en 

gisteren met mensen van de gemeente door de school gelopen. 

Ze zijn dan vaak blij verrast en de rust in de school en ons aanbod valt dikwijls velen op. Ze 

herkennen onze visie o.a. in de materialen, de inrichting en onze krijtborden. 

Misschien kunt ook u ons helpen de school onder de aandacht te brengen van nieuwe ouders. 

Het komt nog regelmatig voor dat mensen niet weten dat hier aan de Biesterweg een 

prachtige basisschool zit. 

We zijn bezig om te kijken of we zichtbaarder kunnen worden door bijv. vlaggen op te 

hangen, maar we kunnen natuurlijk ook zichtbaar worden door u als ouders. 

Hoort, zegt het voort!! 

 

Michaëlsfeest: 

Ik verheug mij al op het Michaëlsfeest en de tijd erna 

Er wordt al prachtig gezongen door de kinderen, appelmoes gemaakt en ik zie ook dat er 

wordt getekend, gerekend en allerlei taalopdrachten gemaakt worden in relatie tot Michaël / 

de herfst. Misschien zie ik u a.s. woensdag bij de spelletjes, in het park of bij de draak die 

hopelijk verslagen wordt. 

 

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  

 

Medezeggenschapsraad: 

Wat doet de MR eigenlijk op onze school...? 

De MR op de VSA (Vrije School Almelo) bestaat uit 4 personen, twee docenten en twee 

ouders. 

De MR is een wettelijk ingesteld orgaan dat meedenkt over het beleid van onze school. De 

MR heeft een adviserende en een beslissende rol in beleidszaken (denk bijv. aan een 

jaarplanning, formatie, pestprotocol of verkeersveiligheid). Wij vergaderen 6 keer per jaar en 

zijn dan tevens het klankbord voor de directeur. De vergaderingen van de MR zijn openbaar 

en dus voor ouders en docenten vrij toegankelijk. 

Daarnaast kun je als ouder of docent via een MR-lid beleidsmatige punten op de agenda 

laten zetten. Het is niet de bedoeling dat problemen met individuele leerlingen of docenten 

besproken worden. 

Dus heb je ideeën of vragen over het beleid van de VSA: spreek ons zeker aan! 

 

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. 

 

Privacy-formulieren: 

Afgelopen week hebben de oudste kinderen uit het gezin een privacy-formulier meegekregen 

en hebt u via de mail hier ook bericht over gehad. Het is de bedoeling dat u dit formulier 

volledig invuld, ondertekend en weer inlevert op school in de daarvoor bestemde brievenbus 

die bij het keukentje staat (dit mag u uw kind ook laten doen). Kleuterouders mogen het 

formulier bij de klassenleerkracht (laten) inleveren. U mag het formulier ook digitaal 

invullen en terugsturen naar administratie@devrijeschoolalmelo.nl (let op: wél 

ondertekenen). We hebben nu al veel formulieren terug ontvangen, heel fijn! Maar nog lang 

niet alle formulieren zijn terug; wilt u dit s.v.p. aankomende week voor 1 oktober a.s. doen?! 

Dan hebben wij weer goed zicht op welke kinderen er wel/niet op de foto mogen dit 

schooljaar. Alvast dank. 

 
 

 

mailto:administratie@devrijeschoolalmelo.nl
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Michaëlsfeest woensdag 29 september: 

De herfst wordt steeds meer voelbaar, kastanjes vallen op het schoolplein, Michaël- en 

herfstliedjes klinken door de school, drakenspel wordt geoefend en uitgespeeld, draken 

verschijnen in tekeningen en schilderingen. Het Michael feest komt dichterbij. 

Ouders die zich hebben opgegeven om te helpen met de spelletjes mogen `s ochtends, nadat 

de kinderen naar binnen zijn gegaan, het plein oplopen om te helpen met het klaarzetten van 

de spelletjes. Juf Sylvia, juf Nicole of juf Mansi zijn er om mee te helpen en verder uitleg te 

geven. De kinderen gaan vanuit de klassen naar de zaal voor een mooi verhaal en samen 

zingen. Om 9:10 komen de eerste klassen naar buiten om broodjes te bakken en "moed" 

spelletjes te spelen. In de loop van de ochtend komen alle 4 de klassen een keer aan de beurt 

en om 12:35 uur verzamelen we op het plein om naar het drakenspel van klas 3 en 4 te 

kijken. Het wordt vast weer een dapper en gezellig feest. 

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 ). 

 

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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Michaël, Sint-Maarten en Sint-Nicolaas zijn de 3 heiligenfeesten van de 

herfsttijd. Zij staan alle drie symbool voor innerlijke kwaliteiten die in de 

mensen kunnen groeien. Michaël staat voor dankbaarheid, evenwichtigheid en de 

moed om een zuiver innerlijk te ontwikkelen door de juiste keuzes te maken. 

Sint-Maarten staat symbool voor de offerbereidheid en Sint-Nicolaas voor het 

kunnen geven en zelfreflectie. 

In het jaar 813 na Christus besloot de Katholieke Kerk dat 29 september de 

feestdag zou worden van aartsengel Michaël. Men dankte die dag de engel voor 

de goede oogst die het de mensen mogelijk maakte om door de donkere 

wintertijd heen te komen. Het Michaëlsfeest is dus een feest 

van dankbaarheid. 

Op schilderijen is Michaël vaak afgebeeld met een zwaard en een weegschaal. 

Met het zwaard overwint Michaël de draak en met de weegschaal weegt hij het 

goede en het kwade tegen elkaar af. De weegschaal wijst ons ook de weg van 

het evenwicht. Een evenwicht op het gebied van alle uitdagingen die het leven 

ons te bieden heeft. 

 

Wie nooit bang is kan ook nooit dapper zijn! 

 

Ik ben niet bang voor de draak, wat ik richt dat is raak! 
 

 

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. 

BIJLAGEN: 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feverydaymommyday.com%2Fsint-maarten&data=04%7C01%7Cadministratie%40devrijeschoolalmelo.nl%7C3f2f339401ae442b31cf08d97f167beb%7C7ed8beccba724e18a5e390adcf600712%7C0%7C0%7C637680556858151657%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=u8EeHWrnCPFlfkKKpMJBK2MlEf4kkXItnV7mI13CxjE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feverydaymommyday.com%2Fsint-nicolaas&data=04%7C01%7Cadministratie%40devrijeschoolalmelo.nl%7C3f2f339401ae442b31cf08d97f167beb%7C7ed8beccba724e18a5e390adcf600712%7C0%7C0%7C637680556858151657%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=baoNO%2BM2gl4JKb0Wg2TQDnHp8t0mgK5NUz7JEd0tLVs%3D&reserved=0
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Jong Vocaal Twente: 

Gratis koorworkshops Jong Vocaal Twente Sinds vorig jaar is Almelo een nieuw initiatief 

rijker: Jong Vocaal Twente. Een koor voor kinderen vanaf ongeveer 6 jaar die graag zingen 

en van alles willen leren over muziek. Vanwege corona was de start in 2020 een echte 

uitdaging. Maar we hebben volgehouden en afgelopen juli gaven de kinderen toch een eerste 

concert!  

De kinderen van Jong Vocaal Twente krijgen iedere woensdagmiddag koorworkshops. Ze 

leren heel veel nieuwe liedjes én leren spelenderwijs noten lezen. De koorworkshops worden 

door Mariette Effing gegeven in de grote zaal van de Vrije School. Op dit moment zijn er al 

10 kinderen die iedere woensdag meedoen met Jong Vocaal Twente, maar er is plaats voor 

veel meer kinderen! Doe daarom eens een paar keer gratis mee! Het is echt heel erg leuk en 

we gaan nu ook een hele spannende tijd tegemoet. Want wanneer de kinderen besluiten om 

verder te gaan met zingen doen ze mee aan alle activiteiten. Dat is in ieder geval een echt 

kerstconcert eind december en een Bachproject in maart 2022. Bach? Ja, Johann Sebastian! 

Je, weet wel, die van de Matthäus-Passion. 

De koorworkshops Jong Vocaal Twente zijn iedere woensdagmiddag van 13.15 tot 14.00 

uur. De kinderen eten na schooltijd even een boterhammetje en daarna gaan ze zingen. De 

oprichting van Jong Vocaal Twente was een grote wens van twee Almelose mannenkoren, 

het Almeloos Christelijk Mannenkoor en het Almeloos Mannenkoor. Die koren bestonden in 

2018 allebei 100 jaar en richtten een fonds op met de duidelijke naam ‘Wij geven onze stem 

door’. En hoe kun je beter je stem doorgeven dan aan kinderen? Wil je meer weten over Jong 

Vocaal Twente? Kijk dan op www.jongvocaaltwente.nl. Je kunt ook een mail sturen aan 

jongvocaaltwente@koorenzo.nl. 

 

 
 

Kinderen van Jong Vocaal Twente tijdens het Pannenkoekenconcert juli 2021 
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