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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. 08 

15-10-2021 
 

 

AGENDA: 
 

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: 
 
 

Klas 1 Marieke: 

De zeer welverdiende herfstvakantie staat voor de deur! Wat hebben de kinderen hard 

gewerkt hun eerste acht weken in de eerste klas! Het zou mooi zijn om het lezen ook in de 

vakantie te blijven doen, zeker nu de kinderen zo gemotiveerd de Kinderboekenweek hebben 

beleefd. In de bibliotheek (waar alle kinderen gratis lid van kunnen worden) is een aparte kar 

met boekjes op het niveau van onze klas. 
 

Na de vakantie is de eerste bosdag op donderdag. Nadere informatie volgt zsm. Voor de 

kinderen geldt in ieder geval dat ze laarzen aan moeten en kleding die nat en vies mag 

worden. Ze nemen eten mee voor een lange dag (net als anders op donderdag). De ouders die 

zich hebben opgegeven om mee te gaan krijgen ook nog nader bericht. We verzamelen op de 

'bekende' plek waar vorig jaar ook verzameld werd, om uiterlijk 8.45u. Om 14.00u. mogen 

de kinderen weer opgehaald worden. 
 

Sinds afgelopen week hebben we drie klassenouders: Fiona, Anita en Evelien. Wat fijn dat 

jullie deze taak op je willen nemen! 
 

Klas 3 Mansi/ Ilona: 

Deze week hebben de kinderen weer genoten van het lezen op de leukste plekjes van de 

school. Veel kinderen vinden onder de bel lezen heel erg leuk.  

We hebben deze week een collage gemaakt van de folders. Kinderen hebben dingen gezocht 

in de folders en daarna opgeschreven hoeveel honderdtallen, tientallen en eenheden erin 

zitten. 
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De laatste dag van de rekenperiode is nu aangebroken. Natuurlijk blijven we veel rekenen, 

maar na de vakantie gaan we beginnen met de taalperiode.  
 

Allemaal fijne vakantie, hopelijk hebben we een heerlijke week. 

 

Nieuws van Annemiek (directeur): 
 

Ouderbijdrage: 

Op 7 september jl hebben alle ouders een mail ontvangen via WIS Collect inzake de vrijwillige 

ouderbijdrage. Wanneer deze link wordt geopend kun je aangeven welk bedrag je voor dit 

schooljaar wilt bijdragen. Daarnaast kun je een keuze maken in de betalingstermijn. 

Er wordt verzocht, wanneer je niet kunt of wilt bijdrage, om toch het formulier te openen en een 

vinkje te zetten bij kan niet/wil niet bijdragen. Zo weten wij als school welk bedrag we komend 

schooljaar mogen verwachten van de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage is noodzakelijk 

om specifiek vrijeschool vakken te kunnen blijven geven en onze jaarfeesten te kunnen 

bekostigen.  Kortom: Deze bijdrage is van groot belang voor onze school. 

 

Via de administratie van het bestuurskantoor van de Stichting Athena hebben wij gehoord 

dat er op dit moment nog erg weinig ouders zijn die gehoor hebben gegeven aan het invullen 

van de mail. Wij willen jullie vragen dit zo spoedig mogelijk te doen zodat wij inzicht 

krijgen in de hoogte van de bijdrage dit jaar. 

Wanneer er nog vragen zijn over de ouderbijdrage, mail dan naar ouderbijdrage@vsathena.nl, 

noem daarbij altijd de naam van de school en de naam van je kind. 

 

We danken jullie alvast voor jullie medewerking én natuurlijk voor je bijdrage. 

  

Kinderboekenweek: 

Gisteren was er in het kader van de kinderboekenweek een klein feestje in de zaal. 

Ik mocht de kleuters van de drie kleuterklassen voorlezen uit het boek van Max en de 

Maximonsters. Daarna kregen alle kinderen uit de kleutersklassen het boek cadeau en ook de 

kinderen uit klas 1, die geen broertje of zusje hadden in de kleuterklassen, kregen er  één 

mee naar huis. Een geschenk in het kader van de kinderboekenweek. 
 

Elke dag klokslag 9.55 uur gaat de bel. Alle kinderen, juffen en meesters zoeken een plekje 

in de school en om 10.00 uur is het muisstil en is iedereen een kwartier aan het lezen. 

Geweldig. 

Omdat ik in klas 6 deels inviel ben ik ook aan een prachtig spannend kinderboek begonnen, 

dat in klas 6 op het bureau lag: “Roljoch”.  Ik wil het graag meenemen in de vakantie om uit 

te lezen. 

 

Vandaag sluiten de klassen 1 t/m 6 de kinderboekenweek af, o.a. met zelfgemaakte 

gedichten. 

 

mailto:ouderbijdrage@vsathena.nl
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Wat is het toch heerlijk weer ouders in de school te hebben. Fijn dat er weer 

klassenpresentaties worden gehouden, afgelopen woensdag door klas 2 en vandaag door 

 klas 1. 

 

Vloeren en gordijnen: 

In de vakantie worden in de diverse klassen en de zaal de vloeren gerepareerd, die in de 

zomervakantie omhoog waren gekomen. 

Ook wordt er gekeken naar nieuwe gordijnen voor in de zaal, zowel op het podium als voor 

de ramen. 

 

Pokemon kaarten: 

Vandaag in onze pedagogische vergadering hebben we enige tijd stil gestaan bij het 

gebruiken van de pokemonkaarten. We hebben uiteindelijk afgesproken dat de kaarten mee 

naar school mogen en er buiten mee gespeeld mag worden. De kaarten gaan mee op eigen 

verantwoordelijkheid. De kaarten zijn niet in de klas. 

 

Vanmiddag heb ik een studiemiddag; een internationale online uitwisseling van 

schoolleiders op vrijescholen, en dan vakantie. 

 

Ik hoop dat iedereen weer kan opladen en dat we elkaar dinsdag 26 oktober weer zien. 

Met alle collega’s hebben wij dan eerst op maandag 25 oktober een studiedag. 

 

Een goede herfstvakantie allemaal.. 

 

Met vriendelijke groet, Annemiek Geertsma 
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Interactieve middag voor medewerkers en ouders: 
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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.  

In de afgelopen weken heeft Nienke Bramer twee cursusdagen voor interne 

vertrouwenspersonen gevolgd.   

Mochten er zaken zijn waar u met de vertrouwenspersoon over wilt spreken, dan kunt u 

contact opnemen via: internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl 

Voor de kinderen staat hiervoor een witte brievenbus in de gang. 

Wendy is inmiddels bevallen van een prachtige dochter en zal na haar verlof ook terugkeren 

als vertrouwenspersoon van onze school. 

Vriendelijke groet, Wendy Heeroma en Nienke Bramer 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan welke vragen en/of problemen kunt u denken? 

• Zit uw kind niet lekker in zijn/haar vel? 

• Vragen rondom de opvoeding of het gedrag van uw kind. 

• Is er misschien extra ondersteuning nodig voor uw kind? 

• Heeft uw kind last van de scheiding? 

• Heeft uw kind moeite om voor zichzelf op te komen? 

• Is er sprake van pesten of gepest worden? 

• Vragen rondom rouwverwerking. 

• Wilt u meer weten over voorzieningen voor uw kind of gezin in de buurt? 
 

Bereikbaarheid 

U kunt zelf contact met mij opnemen wanneer u vragen en/of problemen ondervindt waar u 

hulp bij nodig heeft of om een afspraak te plannen, maar meestal verloopt het eerste contact 

via de intern begeleider. De gesprekken zijn vertrouwelijk, overleg met derden gebeurt alleen 

Even voorstellen: Schoolmaatschappelijk werk 
 

Mijn naam is Kirsten Brink en vanuit Avedan 

(www.avedan.nl) ben ik als schoolmaatschappelijk werker 

verbonden aan De Vrije School Almelo.  
 

Wat kan ik voor u betekenen? 

School is een plek waar kinderen voor een groot deel van hun 

tijd doorbrengen. Soms doen zich problemen voor waar een 

kind thuis of op school last van heeft. Als 

schoolmaatschappelijk werker adviseer, ondersteun en bied ik 

hulp aan kinderen en hun ouders. Met elkaar zullen we zoeken 

naar oplossingen voor allerlei vragen en/of problemen die te 

maken hebben met school, opvoeding of de thuissituatie. 

Daarnaast heb ik nauw contact met de intern begeleider van 

De Vrije School Almelo en zal ik deelnemen aan het 

schoolondersteuningsteam.  
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als u daar toestemming voor geeft. Dit geldt ook voor de gesprekken met uw kind, deze 

vinden doorgaans op school plaats. Er zijn geen kosten verbonden aan 

schoolmaatschappelijk werk.  
 

Contactgegevens: 

        k.brink@avedan.nl  06-41 34 70 18 

 

 

 

Opening Kinderboekenfeest: 

Afgelopen zaterdag was in de bibliotheek het boekenfeest dat geopend werd door onze 

burgemeester. Caeran, leerling uit de eerste klas, had hem verteld dat hij ook graag 

burgemeester wilde worden en zodoende mocht hij helpen met het doorknippen van het 

lintje! 

 

 

 

 

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. 

mailto:k.brink@avedan.nl
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BIJLAGEN: 

 
Peuter- en kleuter festival Hof88: 

Zondag 24 oktober organiseert Theater Hof 88 in samenwerking met BuroVanaf2 het Peuter- 

en Kleuterfestival. Dit jaar is het thema de ruimte, de sterren en de maan. Net als voorgaande 

jaren kan de bezoeker kiezen uit twee prachtige familievoorstellingen en is er een ruim 

randprogramma waar de kinderen zich zeker zullen vermaken. Natuurlijk is er ook gedacht 

aan wat lekkers. Aanvang: vanaf 9.30u 

Kaarten à € 10,00 kunnen worden gereserveerd via de website www.hof88.nl, per mail via 

info@hof88.nl en telefonisch tijdens kantooruren via (0546) 850264. De kassa is open van 

woensdag t/m vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur en vanaf één uur voor de voorstellingen. 

 

 

 

 

 


