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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. 09 

29-10-2021 
 

 

AGENDA: 
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) 

do. 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) 

 

Ouderavonden: 
(alle ouderavonden beginnen om 20.00u.) 

do. 18 nov.  : klas 1 Marieke (ouder-/werkavond) 

 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

Klas 1 Marieke: 

Gisteren is de activiteitenlijst (deels ingevuld) weer rond gestuurd. Willen jullie je allemaal 

opgeven op minimaal 2 plekken? Willen jullie je daarnaast voor 2 fluitenbouwmomenten 

opgeven? Mocht je op de aangegeven momenten niet kunnen komen bouwen, neem dan 

contact met me op want dan gaan we kijken naar nog een ander tijdstip. Het streven is om na 

de Kerstvakantie de fluiten te kunnen gebruiken in de klas. 
 

De kinderen mogen ten alle tijden een eigen boek mee naar school nemen om fijn in te lezen, 

willen jullie dan zelf zorgen dat die boeken ook weer mee terug gaan naar huis (of de bieb)? 

 

Klas 2 Nicole: 

We zijn deze week begonnen met een heemkunde periode over paddestoelen. Wat een mooi 

onderwerp om over te vertellen, schilderen, tekenen, schrijven, knutselen en vooral te 

bekijken. In de klas staat een emmer met schimmel waar 

champignons uit groeien. Er is ook een echte vliegenzwam om 

te bestuderen. Vandaag lopen we een stukje langs de Buitenhof 

om ze te zoeken. Heeft u ze al gezien?  
 

Begin deze week hebben de kinderen het eerste rekenboek 

meegekregen naar huis. We volgen deze methode niet letterlijk 

maar gebruiken het wel als oefenmateriaal. Niet alle bladzijden 

zijn af en hoeveel er af is kan ook per kind verschillen. Ik heb de 

kinderen verteld dat zij er thuis verder in mogen werken 

wanneer zij dit willen, maar dat het niet hoeft. Het is dan ook 

geen huiswerk. 
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Fijn dat ik deze week ook met de klassenouders kon overleggen. We hebben veel 

doorgesproken en afgesproken. Over pompoenen/Sint Maarten en het december feest horen 

jullie binnenkort meer, de geplande werkavond van 15-11 gaat niet door en zal een andere 

vorm krijgen. 

 

Klas 3 Mansi/ Ilona: 

We zijn na de herfstvakantie begonnen met de periode over de geschiedenis van het schrift. 

We hebben prachtige rotstekeningen gemaakt, spijkerschrift in klei geschreven, hiërogliefen 

getekend en toen kwamen we aan bij ons alfabet. 

Daarnaast zijn we ook druk bezig met het 

herhalen van de tafels. Deze week was het de 

tafel van 2, volgende week gaan we werken aan 

de tafel van 3. Lekker oefenen mag dit weekend! 

Zo werken we aan het tafeldiploma. 

De digitale tijd is iets waar we ook veel aandacht 

aan besteden, 1 = 13 en 2 = 14 enz. Is best lastig 

hoor. De hele en halve uren kennen de kinderen 

al goed, maar wanneer is het nou kwart voor of kwart over en wat is 21:45 uur? 

 

Voor Sint Maarten zijn we alweer druk aan het oefenen met alle liedjes. De kinderen zingen 

soms wat twijfelend mee, maar ze kennen ook al wel veel liedjes. Denken jullie eraan dat de 

kinderen op 8 november een kleine uitgeholde pompoen mee moeten nemen naar school? 

(dus niet deze maandag al). Een ouder maakt een grote pompoen voor in de klas. 

 

We zijn voor de schriftperiode nog op zoek naar veren, het liefst veren van ganzen of 

eenden. Andere “natuurlijke” veren zijn ook welkom. 

 

Op maandag 8 en 15 november, dinsdag 16 november en woensdag 10 november houden we 

oudergesprekken. Er is een intekenlijst die we 's morgens en 's middags bij de poort van het 

schoolplein leggen. Bij regenachtig weer ligt de lijst bij onze klas in school. 

  

Op maandag 8 november is er een werkavond voor 5/12 vanaf 20:00 uur. 

 

Nieuws van Annemiek (directeur): 

Na de vakantie een vliegende start. 

Helaas hebben meneer Joost en juf Jocelyn na de vakantie niet kunnen starten en zullen zij 

vrijwel zeker een tijd afwezig zijn. We wensen beiden veel beterschap toe. 

Juf Margot is in stapjes weer aan het re-integreren, heel fijn. 
 

Omdat er weinig tot geen vervang is, hebben we binnen het team samen veel moeten 

opvangen. Geweldig hoe iedereen zich inzet. 
 

Na de studiedag zijn alle klassen met weer nieuwe peridoen begonnen, van heemkunde tot 

plantkunde, ontstaan van het schrift en mineralogie en …… klas 4 met een breukenperiode 

in het heuse restaurant “de Teller”. 

 

 

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.  

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 

 

Klassenoudervergadering maandag 1 november: 

A.s. maandag 1 november is er een klassenoudervergadering op school, aanvang 20.00u. 

We hopen dan alle klassenouders te mogen begroeten. De klassenouders hebben eerder ook 

al via de mail een uitnodiging voor deze vergadering ontvangen. 

Graag tot maandag, hartelijke groet, Annemiek en Mirjam 

 

Inloopochtend kleuterklassen woensdag 3 november: 

A.s. woensdag 3 november is er een inloopochtend in de kleuterklassen van 8.30-10.00u. 

Deze inloopochtend is bedoeld voor ouders die nog geen kinderen bij ons op school hebben. 

Kent u ouders die belangstelling voor onze school hebben? Attendeer ze dan op deze 

inloopochtend, ze zijn van harte welkom! (wel graag even van tevoren laten aanmelden 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. 
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BIJLAGEN: 

 
LOES: 

Wat is LOES? Voor informatie over LOES zie: https://www.loes.nl/over-loes/ 
 

LOES heeft weer een mooi nieuw aanbod van gratis webinars en bijeenkomsten. Allemaal 

over opvoeden en opgroeien. Denk aan webinars over media en opvoeden. Waar ouders 

bijvoorbeeld handige tips krijgen over hypes als de Squid Game 

tips  https://www.loes.nl/nieuws/hoe-ga-je-als-ouder-om-met-de-squid-game-hype.html. 
 

 

https://www.loes.nl/over-loes/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.loes.nl%2Fnieuws%2Fhoe-ga-je-als-ouder-om-met-de-squid-game-hype.html&data=04%7C01%7Cadministratie%40devrijeschoolalmelo.nl%7C2a7e04cbad204d683d9d08d9920ca38e%7C7ed8beccba724e18a5e390adcf600712%7C0%7C0%7C637701406030947121%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=yBLXjWlhFTkAupgGm9%2FVrsD%2F1Popf%2F4BLR38hHh9HwI%3D&reserved=0
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