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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. 06 

01-10-2021 

 
AGENDA: 

 

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 

ma. 1 nov.  : klassenoudervergadering; aanvang 20.00u. 

woe. 3 nov. : inloopochtend kleuterklassen 8.30-10.00u; (deze ochtend is bedoeld voor 

ouders die nog geen kinderen bij ons op school hebben) 

ma. 11 nov. : St. Maartensfeest; aanvang lampionnenoptocht 18.00u. 

 

 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 
 

Drie kleuterklassen: 

Op dinsdag 12 oktober is juf Grietje afwezig, zij heeft een overlegdag met de  

kleuter-coördinatoren van Athena. Juf Anny zal die dag haar klas doen en juf Eveline komt 

een extra dag die week in haar vaste klas. Hiermee hebben alle kleuters een vertrouwd 

gezicht in de klas. 

 

Klas 1 Marieke: 

* Wat fijn dat de meeste kinderen inmiddels sloffen bij zich hebben in een tasje. Mocht 

je nog sloffen willen meegeven, wil je ze dan zo 'compact' mogelijk laten zijn? Dus 

liefst geen grote flaporen of andere uitsteeksels aan de zijkanten, dit vooral omdat de 

kinderen de sloffen ook aanhebben als we bijv. gaan hinkelen in de zaal. 

* Ik ventileer in de klas nog steeds, dus soms is het best eventjes frisjes...een vestje aan 

de kapstok om dan even aan te kunnen doen is dan wel heel fijn. 

* De oudergesprekken zitten er na vandaag alweer op. Ik vond het heel fijn om met 

jullie te spreken en zo de gezichten van de papa's en mama's en andere verzorgers te 

kunnen zien. Mocht je achteraf nog vragen hebben, of mij nog verder willen spreken 

dan kunnen we altijd een afspraak maken.  

* Het bouwen van de fluiten voor de kinderen, zoals we tijdens de ouderavond 

besproken hebben, zal waarschijnlijk kort na de herfstvakantie een start krijgen. Hou 
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rekening met twee bouwmomenten, soms zelfs drie. Ik zal tzt een brief sturen met 

meer informatie. 

 

Klas 2 Nicole: 

* Fijn was het om elkaar eindelijk te kunnen ontmoeten op de ouderavond afgelopen 

woensdag. Els heeft aantekeningen gemaakt en deze worden jullie z.s.m. toegestuurd. 

Ook stuur ik de activiteiten lijst voor dit jaar nog toe zodra deze klaar is. 

* Het lief en leed geld hebben we voor dit jaar weer vastgesteld op 10 euro. Graag in 

gesloten enveloppe met naam aan mij of aan een van de klassenouders geven. Anne 

beheert het lief en leed geld en de enveloppen komen uiteindelijk bij haar terecht. 

* A.s. maandag beginnen we op school met de kinderboekenweek. Verderop in het 

Vergeetmijnietje staat vast al wat meer informatie. De kinderen van onze klas  mogen 

een favoriet boek meenemen om te laten zien, uit voor te lezen of in de "tijdelijke" 

klassenbibliotheek te zetten zodat klasgenootjes er ook in mogen lezen. In de klas 

maak ik een speciaal plekje voor deze speciale boeken. Wanneer jullie zelf een 

favoriet kinderboek/prentenboek hebben en dit aan het einde van de lesdag willen 

voorlezen of over vertellen laat het me maar weten. 

 

 
Schilderingen van de vos en de raaf 

 

Klas 3 Mansi/ Ilona: 

Deze week was het de week van Michael. “Wie nooit bang is kan ook nooit dapper zijn”. We 

hebben het met de kinderen gehad over dingen waar je bang van wordt en op woensdag 

hebben de kinderen een heerlijke dag gehad met knutselen, spelletjes en natuurlijk het 

toneelstuk en het verslaan van de draak. Wat hebben ze het fantastisch gedaan!  

* We zijn druk aan het rekenen, we zijn erg druk om de tafels weer op te frissen (tafels 1 

t/m 5 en 10) en daarnaast leren we ook getallen tot 1000.  

* Gisteravond was de ouderavond, wat fijn om zo veel ouders weer gezien en gesproken 

te hebben. De oudergesprekken komen er ook aan, na de vakantie zal er een 

intekenlijst komen. 
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Klas 4 Maaike/Mattis: 

Met veel plezier hebben de kinderen woensdag het Michaëlsfeest gevierd, met als 

hoogtepunt het toneelstukje waarbij ze in de draak mochten. Ze hebben naar hartelust 

gebruld en het spel mooi gespeeld.  

* A.s. maandag is de laatste mogelijkheid om de lijst in te vullen voor het oudergesprek. 

Mocht je geen mogelijkheid hebben tijdens de geplande momenten maar toch een 

oudergesprek willen, dan graag even per mail contact met mij opnemen. 

* Volgende week vrijdag vier ik mijn verjaardag op school. De kinderen mogen een 

spelletje van thuis meenemen. Graag een spel zonder elektronisch geluid.   

 

Nieuws van Annemiek (directeur): 

Fijn om weer bij twee ouderavonden ( klas 2 en klas  3) aanwezig te kunnen zijn geweest. 
 

Kinderboekenweek 

De kinderboekenweek begint a.s. woensdag. Wij beginnen maandag in de weekopening, 

hoe………?? dat zult u vast horen en misschien zien. 

Veel aandacht voor lezen, boeken en  leespromotie…… zeer leuk en belangrijk. 

Zie ook de andere informatie in het Vergeetmijnietje over de kinderboekenweek. 
 

Michaëlsfeest: 

Wat was het ondanks de regen een fijn feest, zowel bij de kleuters als voor de onderbouw. 

Het is mooi weer meer ouders in de school te zien, om te komen kijken en/of te helpen!! 
 

Extra handen Richard: 

Vanaf vandaag zal Richard (ouder van twee kinderen bij ons op school) bij ons op school als 

vrijwilliger beginnen. 

In eerste instantie is hij er op de maandagen en op de vrijdagen. 

Op de vrijdagen is hij voornamelijk bij de bosdagen aanwezig en op de maandagen zal hij 

o.a. houtbewerking gaan doen met telkens enkele kinderen uit de drie kleuterklassen. Een 

fijne uitdaging die we kunnen aanbieden onder verantwoordelijkheid van de kleuterleidsters. 

Daarnaast zal hij helpen in bijv. de tuin, het opruimen van toneelkleding, het magazijn etc. 

Fijn dat er zo weer wat wat extra dingen kunnen plaatsvinden. 

Welkom meneer Richard. 
 

Traktaties en het naar binnen en buiten gaan: 

Afgelopen week hebben we in ons kleuterbouwoverleg en in onderbouwvergadering allerlei 

zaken afgewogen en besluiten genomen. 

Volgende week ontvangt u hierover een mail. 
 

Vacature: 

Wilt u de vacature voor klas 6 nog onder de aandacht brengen? 

 

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  

 

Studiemiddag en studiedag 

Aanstaande dinsdag 5 oktober is er een studiemiddag. ALLE kinderen zijn deze dag vanaf 

13.00u vrij. 

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: 

Van een aantal ouders hebben we het privacy-formulier nog niet ontvangen. Wilt u dit s.v.p. 

zo spoedig mogelijk doen?! Dan hebben wij weer goed zicht op welke kinderen er wel/niet 

op de foto mogen dit schooljaar. 

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). Alvast dank. 

 

Kinderboekenweek 

Volgende week begint op woensdag de landelijke Kinderboekenweek. Bij ons op school 

laten we deze periode a.s. maandag al beginnen in de weekopening. Alle kinderen (dus ook 

de kleuters) zullen hierbij aanwezig zijn. We starten twee "lees-"weken met als 

overkoepelend thema "Worden wat je wilt". In alle klassen zal worden gewerkt aan 

leespromotie en dit jaar hebben we ook gekozen voor het lezen (en schrijven) van gedichten. 

We hebben afgesproken dat we dagelijks een schoolbreed leesmoment organiseren waarbij 

alle kinderen (behalve de kleuters) her en der in de school mogen lezen in hun eigen 

(geleende-) boek. Om lekker te kunnen zitten mogen de kinderen komende week een 

kussentje (max afmeting van 30x30 cm) meenemen, dat op school bewaard kan worden. 

Op vrijdag 15 oktober zullen we met de kinderen van de onderbouw de Kinderboekenweek 

weer afsluiten. 
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Michaëlsfeest 

Alle ouders die hebben geholpen om er zo'n fijn feest van te maken heel erg bedankt!  

Dapper werden de spelletjes gespeeld, de broodjes gebakken, de regen getrotseerd en de 

vierde klas draak getemt door de derde klas. De ochtend begon met een prachtige regenboog 

boven de school en met deze mooie dag durven we de herfst en donkere dagen wel tegemoet 

te treden. 
 

 
 
 

 

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. 

 

 

 

 


