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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. 07 

08-10-2021 

 
AGENDA: 

 

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. 

di. 16 nov.  : informatie- en inschrijfavond 20.00-21.30u. (deze avond is bedoeld voor 

ouders die nog geen kinderen bij ons op school hebben) 

 

 

 

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: 

Vrijdagmiddag 15 okt willen de kinderen na de grote pauze graag aan de ouders en 

verzorgers laten zien wat ze allemaal geleerd hebben de afgelopen rekenperiode. We nodigen 

jullie dan ook van harte uit in de zaal (binnenkomst via het kleuterplein) om 13.30 u.   
 

Nog één week blijven we rekenen, wat is het toch een heerlijke periode geworden! We 

hebben nu alle getallen tot 12 besproken en getekend en nu gaan de 'echte' sommen komen. 

Hebben jullie de rij met getallen die we maakten op het plein al gezien? We springen van 

getal tot getal en slaan soms ook één of twee tegels over! Dan tellen we bv 2-4-6-8-10-12  of 

3-6-9-12 We werken inmiddels ook in een écht 'rekenwerkboek', en dát is leuk! Zo 

verkennen we voorzichtig die grote getallenwereld. Daarnaast leerden we stiekem toch óók 

nog een letter, want de 'o' lijkt wel heel erg op de '0'.  
 

Gaan jullie a.s. zaterdag allemaal naar de bibliotheek? Daar is vanaf 11.00 uur een groot 

boekenfeest, dat ook voor eersteklassers heel leuk is. Deze week hebben we genoten van het 

dagelijkse leesmoment waarbij je een plekje mocht zoeken in de school, met een kussentje 

onder je arm. Een eigen boek en kussentje mag nog steeds worden meegenomen. 
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* De meeste kinderen hebben inmiddels sloffen op school voor als ze laarzen of natte 

schoenen aanhebben. Willen jullie ervoor zorgen dat die sloffen/ schoentjes ook 

bruikbaar zijn als we bv de zaal ingaan om daar te springen/huppelen enz? 

* Met de vochtige kou van de laatste dagen wil ik graag dat alle kinderen dagelijks een 

jas bij zich hebben, het is echt nog fris 's ochtends als we buiten werken of spelen. 

* Wie zou volgende week vrijdagmiddag (15 okt) na schooltijd willen helpen om de klas 

even lekker te poetsen? Het zou fijn zijn om in een schoon lokaal te kunnen starten na 

de herfstvakantie. Mocht je wél willen helpen, maar niet kunnen op vrijdagmiddag, 

wil je me dan een appje sturen? Dan kunnen we misschien een avond plannen ipv die 

vrijdagmiddag. 

 

Klas 2 Nicole: 

Wat fijn om iedere dag even zo met de hele school 15 minuten te mogen lezen. Iedereen 

zoekt een plekje in een van de klassen of gang, neemt een lekker kussen en boek(en) mee en 

zodra de bel gaat is het een kwartier lang stil in de school. De kinderen komen terug en 

vertellen blij dat ze in een andere klas hebben gelezen of dat het net was of ze even "ergens 

anders waren". Ook de klassenbieb groeit. De kinderen nemen allerlei leuke boeken mee en 

mogen er eerst even over vertellen waardoor anderen echt zin krijgen om er ook in te gaan 

lezen. Onze klas kreeg het boek de "neehoorn " als Kinderboekenweekgeschenk. Een 

bijzonder boek waar woorden in staan die een juf moeilijk vindt om uit te spreken maar waar 

we ook veel lol mee hebben gehad de afgelopen week. In het boek de voorleesreis staan ook 

veel grappige versjes waar we deze week hartelijk om moesten lachen. Vandaag komt de 

moeder van Jet ons voorlezen en dinsdag de moeder van Noa. Wie ook zin en tijd heeft 

volgende week is van harte welkom. Morgen zijn er in de bibliotheek ook allerlei activiteiten 

rondom de Kinderboekenweek. Kortom veel leesplezier deze dagen. 
 

*  A.s. woensdag mogen jullie via de zaaldeuren naar binnen lopen nadat de kleuters naar 

binnen zijn gegaan. Na afloop graag de stoelen weer terugzetten en via de zaaldeuren 

weer naar buiten. Wie wil een film maken voor de ouders die niet kunnen komen? 

* Deze week stuurde ik het activiteitenrooster via de mail maar heb, op het voorlezen na, 

helaas nog geen reacties ontvangen. Wanneer iedereen zich ergens voor inschrijft is 

het rooster vast zo gevuld. 

* We oefenden de tafel van 2 en 10 en willen dit a.s. woensdag vast wel even laten 

horen. We oefenden ook langermaakwoorden. Dat je woord met een d schrijft terwijl 

je een t hoort. Nu zijn de voorvoegsels aan de beurt: be-, ge-, ver-. We hebben het over 

verschillende beroepen, wat de kinderen later zouden willen worden en zijn bezig hier 

verhaaltjes/gedichtjes over te schrijven.  

 

Klas 3 Mansi/ Ilona: 

Afgelopen maandag is bij ons op school de kinderboekenweek gestart. In de zaal zijn er 

liedjes gezongen, er was toneel en alle klassen hebben een nieuw boek gekregen. Daarnaast 

wordt er door de kinderen van klas 1 t/m 6 iedere dag gelezen op een eigen gekozen plekje in 

de school. Veel kinderen hebben een kussentje meegenomen en dat nemen ze dan mee om 

ergens een lekker leesplekje te maken. Sommige kinderen zitten, maar anderen vinden het 

heerlijk om liggend te lezen. Het mag allemaal tijdens de kinderboekenweek!  
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De kinderen hebben genoten van het leren over kilo’s. Ze gingen kilo’s wegen, maar zonder 

weegschaal. Ze hebben in de zandbak zakjes gevuld. Juf had een kilo gemaakt en daaraan 

konden de kinderen voelen hoe zwaar een kilo is. Zo kun je dus met je eigen lijf wegen. 

Natuurlijk zijn we ook nog bezig met de tafels. De tafels van 6, 7 en 8 staan in mooie rijen in 

hun schrift. Daarnaast blijven we de andere tafels ook oefenen. We zijn deze week ook nog 

begonnen in de werkboekjes van rekenen. Dit ging heel erg goed. We hebben daarin vooral 

geoefend met getallen tot 1000 op volgorde zetten van klein naar groot.  
 

Volgende week is de laatste week voor de herfstvakantie. Ook in deze week gaan we weer 

lekker veel lezen. Kinderen mogen hun lievelingsboek daarvoor meenemen en een kussentje 

mag ook nog steeds mee naar school. 

 

Klas 5 Jocelyn/Wendy: 

Vorige week hebben de kinderen de moestuin van school winterklaar gemaakt door te 

wieden en in te zaaien met winterrogge o.l.v. een aantal hulpouders. Fijn dat jullie wilden 

assisteren. 

We hopen hier in het voorjaar profijt van te hebben, wanneer we mogen zaaien. 

De afgelopen weken hebben we het in de aardrijkskundeperiode over de Rijn gewerkt. 

De kinderen hebben de verschillende hoogtepunten langs de Rijn verwerkt in een 

groepswerk wat samen de loop van de Rijn vormt (zie foto). Komende week gaan we de 

periode afronden met o.a. de haven Rotterdam als uitmonding van de Rijn. 
 

Er hebben zich twee ouders aangemeld om samen met Berryl en Saskia de klassenouder-

taken op zich te nemen. Daar zijn we heel blij mee, want we hopen komende schooljaren 

weer veel leuke activiteiten op te kunnen pakken. En vele handen maken licht werk. Fijn dat 

jullie dit willen doen Mieke en Titia. 
 

Bij deze ook meteen de vraag vanuit de klassenouders om het lief-en-leed-geld aan te vullen 

met een bedrag van €7,50. Graag in een gesloten envelop voorzien van naam afgeven aan 

Jocelyn. 

 

 

 



5 

 

Nieuws van Annemiek (directeur): 

Het was een volle, maar diverse week. 

Dinsdag een studiemiddag over de Regenboog (sociaal emotioneel). Woensdag en 

donderdag had ik een directeurenoverleg. Tijdens dat laatste zijn we bezig geweest met zeer 

diverse onderwerpen, o.a. verzuim, intervisie, NPO gelden, strategisch personeelsbeleid en 

periodeonderwijs binnen het vrijeschoolonderwijs. Het is altijd fijn om met andere 

directeuren, bestuurder en mensen van het bestuurskantoor te overleggen en uit te wisselen. 

Kortom, de week vloog weer om. 
 

Volgende week ben ik vrijdag 15/10 niet op school. Ik heb dan een studiemiddag en ’s 

ochtends neem ik mijn duurzame inzetbaarheid op. 
 

Kinderboekenweek 

De kinderboekenweek begon afgelopen woensdag, maar wij begonnen hiermee afgelopen 

maandag. 

Alle klassen waren in de weekopening, ook de kleuters. 

We hebben samen gezongen over boeken “weet je waar ik gisteren liep, in de bieb, ja in de 

bieb…..” 

Vervolgens hebben de kinderen een gedichtentrein gezien waar de bakker, de verpleegster, 

de schilder, de brandweerman en een heuse boekverkoper een gedicht voordroegen. 

De boekverkoopster had voor elke klas een prachtig mooi boek mee. 

Een goed begin van de kinderboekenweek. 

Elke dag wordt er op een vast tijdstip door de hele school, door klas 1 t/m 6 gelezen, op 

allerlei leuke plekken in de school op allerlei gezellige kussentjes. Ook de juffen en meneren 

lezen dan, goed voorbeeld doet goed volgen. 

Er gaan nog gedichten voorgedragen worden. Klas 5 en klas 6 zijn bezig met de 

voorleeswedstrijd. In de hogere klassen zijn de kinderen zelf nieuwe boeken aan het 

uitzoeken. Volgende week meer informatie. 

 

Traktaties en het naar binnen en buiten gaan: 

Binnen het team hebben we de afgelopen tijd gesproken over hoe om te gaan met trakteren 

als een kind jarig is en over het naar binnen en buiten gaan. 

Hieronder de niuewe afspraken: 
 

Traktaties  

Uw kind mag trakteren op zijn/haar verjaardag. Mocht dit op een andere dag gaan 

plaatsvinden, dan graag met de leerkracht contact opnemen. Sowieso is dat laatste wel fijn. 

U mag de traktatie samen met uw kind mee naar binnen brengen, mocht dat fijn en/of handig 

zijn. 

De traktatie hoeft niet verpakt, zelfs liever niet i.v.m. afval etc. Graag kleine en zo weinig 

mogelijk zoete traktaties. 

De kinderen uit de kleuterklassen gaan bij de andere kleuterklassen langs en mogen daarbij 

trakteren. 

Kinderen van klas 1 mogen  bij de kleuterklassen trakteren. 

Kinderen uit klas 2 t/m 6 mogen de juffen en meneren van klas 1 t/m 6 trakteren. Dit gebeurt 

in de 1e pauze. 

Het trakteren van broertjes en zusjes doen we om diverse redenen niet. 
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Trakteren van andere juffen en meneren is natuurlijk vrijwillig. 

Mocht u iets neer willen zetten in lerarenkamer, is dat mogelijk. 
 

Het naar binnen en buiten gaan: 

Kleuterklassen: 

Dit blijft zoals het nu is, alleen is het voor u gemakkelijker om ’s ochtends of ’s middags 

even naar binnen of op het plein te komen als u even iets wilt te vragen of om bijv. een 

traktatie naar binnen te brengen. 

De kleuters staan op 3 verschillende plekken en dat rouleert zo nu en dan. 

Kleuters komen op het plein, leggen hun tasje op een afgesproken plek neer en gaan even 

spelen op een vaste plek. 

In vaste volgorde gaan de kleuterklassen naar binnen 

Einde van de dag: 

Om 14.15 uur gaat de poort open. De kleuters zijn bij kleuterleidsters en gaan naar de poort 

als de ouders/verzorgers door de kleuterjuf worden gezien. Ouders staan buiten het plein te 

wachten. 
 

Onderbouwklassen: 

De deur gaat open om 8.25 uur. De bel gaat dan ook. 

Kinderen lopen zelfstandig naar binnen door de hoofdingang. Klas 2 door de zij-ingang. 

Kinderen komen binnen, worden verwelkomd  door de leerkracht, gaan handen wassen en 

aan het werk. 

8.30 uur gaat de bel en de lessen beginnen. 

Het handen wassen blijft nog en ook worden er nog geen handen gegeven, natuurlijk wel een 

mooi welkom op diverse manieren. 

Ouders/verzorgers komen zowel ’s ochtends als ’s middags niet op het plein; wel mag u bijv. 

traktaties o.i.d. binnenbrengen of iets hoogst noodzakelijks aan de leerkracht zeggen. 

’s Ochtends in principe niet naar de leerkracht voor een vraag o.i.d. 

Aan het eind van de dag gaan de kinderen naar buiten. Ouders wachten buiten poort. 

Mocht u even in de school willen kijken of een leerkracht iets willen vragen, kunt u de 

school binnen komen als de (meeste) kinderen naar buiten zijn gegaan. De klas op het eind 

van de dag even bekijken kan natuurlijk ook. 

 

Parro/communicatiesysteem: 

We hebben besloten dat we een proef gaan doen met een communicatiesysteem “Parro” 

waardoor allerlei app groepen etc. niet meer nodig zijn. 

Kort na de herfstvakantie gaan we ermee starten. U hoort daar t.z.t. over. 

 

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  

 

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. 

 

 

 

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: 
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UITNODIGING  

Woensdagavond 13 oktober 19.30 uur Aula Canisius, Slot 31  

 

Veiligheidsavond Schelfhorst in teken van voorkomen van inbraken 

De buurtpreventie Schelfhorst nodigt inwoners van de Schelfhorst uit 

voor een informatieavond op woensdagvond 13 oktober over inbraakpreventie. 

Burgemeester Arjen Gerritsen zal tijdens deze avond aanwezig zijn, net als de wijkagent, de 

wijkondersteuner en de wijkregisseur. Een ex-inbreker geeft concrete tips en advies.  

 

Veiligheid hoog op de agenda 

De gemeente heeft het thema veiligheid hoog op de agenda staan en vindt het belangrijk dat 

inwoners zich veilig voelen in de stad. In onze wijk werken heel veel partners hard aan het 

verbeteren van de veiligheid. En hoewel het aantal woninginbraken gelukkig daalt, is iedere 

inbraak er één te veel. Inbrekers die in huis geweest zijn, zorgen voor een onveilig gevoel. 

Terwijl u zich thuis het meest veilig zou moeten voelen. 

Tips van een ex-inbreker 

Voormalig inbreker Evert Jansen zal tijdens de avond vertellen waar een ieder op moet letten 

in en om zijn woning. Hij geeft tips en trucs. Dat doet hij aan de hand van een scan van onze 

wijk. De inbreker zal in de middag de Schelfhorst in gaan en foto’s nemen van situaties waar 

hij op dat moment iets hád kunnen wegnemen of waar hij had kunnen inbreken. Om risico 

voor inbraak zo klein mogelijk te maken, geeft het bedrijf Noaberbouw gratis 

preventieadvies.  

 

Het thema van de avond is het voorkomen van inbraken, maar uiteraard is er ruimte om 

andere veiligheidszaken ter sprake te brengen. Aanmelden is niet nodig, maar wordt wel op 

prijs gesteld. Dat kan via l.schippers@avedan.nl.  

 

Programma 

19.20 - 19.30 uur  Inloop met koffie 

19.30 uur   Welkomstwoord burgemeester Gerritsen 

19.35 uur   Presentatie door Evert Jansen, ex-inbreker 

20.20 uur  Vraaggesprek met Buurtpreventie Schelfhorst  

20.30 uur  Einde 
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