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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. 10 

05-11-2021 
 

 

 

AGENDA: 
do. 11 nov.  : St. Maartensfeest; lampionnenoptocht gaat niet door. St Maartenfeest wordt 

  overdag op school gevierd. 

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) 

vrij. 3 dec.  : Sinterklaasfeest; einde school om 13.00u voor alle kinderen 

do. 23 dec.  : kerstviering in de klassen; einde school om 10.30u. voor alle kinderen 

vrij. 24 dec. : extra vrije dag voor alle kinderen 

ma. 27 dec. t/m 

vrij. 7 jan. ’22 : kerstvakantie 

 

Ouderavonden: 
(alle ouderavonden beginnen om 20.00u.) 

ma. 8 nov.  : klas 5 

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

 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

Klas 1 Marieke: 

* Gisteren hebben we een fantastische en feestelijke dag in het bos gehad! Ik heb 

genoten, iedereen die geholpen heeft wil ik hierbij heel hartelijk danken! 

* Over het St. Maartensfeest heb ik jullie vandaag een brief gemaild. 

* De eerste fluiten zijn inmiddels gebouwd! Het blijkt hard werken te zijn, dus wellicht 

moet een aantal mensen toch drie keer komen, waarbij het eerste bouwmoment het 

langst duurt. Daarna zou het twee keer kort kunnen zijn. Morgen komt een grote 

groep, en spreken we verder hierover. Misschien dat er nog iemand is die iets voor bij 

de thee/koffie mee wil nemen? 

* In de klas zijn we bezig met heemkunde, we beleven allerlei avonturen met 

Boswachter Bart. Hij heeft de Witte Wieven gezien (die doen Woehoe Woehoe tussen 

de bomen) en is bij Heks Hoge Zetel geweest die ons geleerd heeft hoe je getallen 

splitst.  

* De activiteitenlijst is bijna helemaal ingevuld, erg veel dank daarvoor. Op de 

ouderavond zullen we de laatste gaatjes hopelijk kunnen vullen 
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Klas 2 Nicole: 

Vandaag sluiten we deze mooie heemkunde periode af met een wandeling naar het park waar 

we vast wel wat paddenstoelen kunnen vinden. We hebben inmiddels al veel champignons 

geoogst en bewaren ze in de diepvries tot we er genoeg hebben om soep van te maken. 

Volgende week beginnen we weer met een rekenperiode waar we allerlei soorten sommen 

oefenen maar ook verder gaan met de tafel oefenen. 

Zoals ik in een mail deze week al schreef gaan we volgende week niet alleen tutorlezen met 

klas 5, maar ook tutor pompoenversieren. Denkt u eraan dat de kinderen woensdag de nodige 

spullen meenemen? Deze week maakten we al kleine vilten pompoentjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klas 3 Mansi/ Ilona: 

* We hebben weer een week gewerkt aan de geschiedenis van het schrift, we hebben 

stempels gemaakt en jullie hebben een briefje ontvangen met een geheime boodschap. 

De kinderen werken met heel veel plezier aan alle opdrachten die ze krijgen. 

* Bij het breien schiet het aardig op, er zijn al een flink aantal kinderen (bijna) klaar met 

de band/ boord. Fijn dat er nu nog hulp van ouders mogelijk is! 

* Alle ouders hebben zich ingeschreven voor een oudergesprek, wat fijn dat dit zo snel 

geregeld is. De gesprekken vinden plaats op maandag 8 november en woensdag 10 

november in de middag. Op maandag 15 en dinsdag 16 november zijn er gesprekken 

in de avond.   

* Vorige week is er een bericht gestuurd naar jullie mailadres over Parro. Het merendeel 

van alle ouders heeft zich aangemeld in Parro. Zouden de ouders die zich nog niet 

hebben aangemeld dit nog willen doen of aan ons willen doorgeven dat ze dat niet 

gaan doen? Dan kunnen we zorgen dat iedereen wel op een juiste manier van 

informatie wordt voorzien. 

* Voor de werkavond van aanstaande maandag (8 november 20:00 uur) zou het fijn zijn 

als jullie een borduurnaald met een wat scherpere punt meenemen. We hebben alle 

verdere benodigde spullen op school, maar je mag ook eventueel een pakketje komen 

ophalen. Dit kan op diezelfde avond of op een later moment bij Marieke. Hierover 
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stuur ik een bericht in Parro, via Whatsapp of de mail (het kan zijn dat het bericht dus 

iets vaker bij jullie binnenkomt, sorry daarvoor). 

* Aanstaande woensdag moeten de kinderen een kleine pompoen meenemen, uitgehold 

en in een theedoek gewikkeld. Op school gaan we deze pompoen versieren. Het zou 

handig zijn als de kinderen gutsjes o.i.d. meenemen. Vorig jaar heeft Nathalie voor een 

aantal kinderen setjes gutsen geregeld, die zijn erg handig voor het versieren. 

* We zoeken nog een aantal ouders die zouden willen helpen bij het versieren van de 

pompoen, graag opgeven bij juf Mansi of juf Ilona (via Parro of Whatsapp). 

* Voor woensdag 10 november moeten de kinderen een stok meenemen, daar komt de 

pompoen aan te hangen. Graag even voorzien van een naam. 
 

Klas 4 Maaike/Mattis: 

Wat zijn we deze week weer druk geweest met de breuken. In Parro hebben jullie de foto's 

kunnen zien van het rekenen met de chocoladerepen. In de eerste week werd er elke dag 

gevraagd wat we gingen eten, maar nu weten de kinderen dat er elke maandag een grote kans 

is op wat lekkers om mee te rekenen. Wat zou het aankomende maandag worden? 🙂  

Zo goed als alle ouders zijn gekoppeld aan Parro en ook de berichten en de agenda wordt al 

geraadpleegd. Wat ontzettend fijn om jullie via die weg te kunnen bereiken! 
 

Misschien hebben jullie het al gehoord: gisteren hebben we als klas met elkaar achter de 

laptops gezeten! Volgende week maken de kinderen een vragenlijst online. Deze vragenlijst 

is gericht op het sociale aspect en de sociale veiligheid die de kinderen ervaren. Dit gebeurt 

elk jaar en vanaf klas 4 gaat dit digitaal. Om de kinderen alvast een klein beetje wegwijs te 

maken hebben we gisteren de laptops er eens bijgepakt. De kinderen waren ontzettend 

enthousiast en nieuwsgierig. Er volgen nog foto's in Parro.  
 

* Willen alle kinderen uiterlijk a.s. woensdag hun pompoen meenemen? Ook graag 

materialen om mee uit te hollen en te versieren. Zie Parro. 

* Is er iemand die groenten wil verzorgen voor de pompoensoep? Van het vruchtvlees 

wat de kinderen uit de pompoenen scheppen wordt op de dag zelf pompoensoep 

gemaakt in de klas. Graag aangeven in de agenda in Parro.  

* 23 november en 30 november hebben we de werkavonden voor 5-12. De avonden 

zijn niet verplicht, maar het is even een klusje en wel zo gezellig om dit met elkaar 

samen te doen. (Ervan uitgaande dat dit met de corona- maatregelen ook nog mag) 

Graag in Parro aangeven of en wanneer je er bent of dat je niet komt. Dan wordt er een 

pakketje gemaakt met werkbeschrijving. In twee avonden is het cadeautje goed te 

maken.  

 

Klas 5 Jocelyn/Wendy: 

De kinderen moeten woensdag 10 november een uitgeholde pompoen/knol meenemen met 

daarin/daar omheen een natte theedoek. We gaan deze op school versieren. Wilt u daarom 

ook gereedschap als gutsjes, een schilmesje en/of appelboor meegeven? Omdat de kinderen 

mogelijk ook materiaal van elkaar lenen, is het handig om dit te voorzien van naam. 
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Nieuws van Annemiek (directeur): 
 

 

De week begon met een klassenouderoverleg. Bijna twee jaar geleden had een dergelijke 

bijeenkomst voor het laatst live plaatsgevonden. Er was een grote opkomst en het was fijn 

om elkaar weer te spreken. 

We hebben o.a. uitgewisseld en gesproken over de coronatijd, de komende jaarfeesten, 

kerstspelen, PR, schoolreisjes, groene plein, lief en leed etc. 

Bij een aantal bespreekpunten, bijv. het vormgeven van de jaarfeesten en de kerstspelen 

realiseerden we ons dat veel gaat afhangen van de persconferentie die afgelopen dinsdag 

werd gehouden. 

Er kwamen veel ideeën, tips en dat is fijn. Samen weet en kun je meer. 
 

De afgelopen twee dagen zijn we druk aan het denken hoe we met de gegevens uit de 

persconferentie omgaan en wat de gevolgen zijn voor onze school. 

In dit Vergeet-mij-nietje kunt u al enkele dingen lezen, de andere gegevens komen de 

komende tijd. 
 

Omdat we voor klas 5 en klas 6 vervang moeten vinden, zijn ook wij beland in de realiteit 

dat er geen/zeer moeilijk vervang is te vinden. Gelukkig zet iedereen z’n beste beentje voor 

en lossen we intern nog dingen op en hebben we wat ijzers in het vuur via  o.a. 

uitzendbureaus, ZZp-ers, sollicitanten. Ik dank iedereen (ouders, collega’s ) voor het begrip 

en de grote inzet.  
 

Afgelopen woensdag was er een inloopochtend in de kleuterklassen met een zeer grote 

opkomst. Wat heerlijk om zoveel nieuwe potentiële ouders binnen de school te zien. 

 

Afgelopen donderdag hebben de onderbouwleerkrachten het grootste deel van de 

vergadering gesproken over het rekenonderwijs, en dan vooral hoe we willen werken met 

onze nieuwe rekenmethode in verhouding met de rekenperioden en hoe we omgaan met het 

automatiseren. Het was fijn om zo inhoudelijk en praktisch met elkaar te werken. 
 

Ook was er donderdag in de zaal een voorstelling voor de 3 kleuterklassen: Loet, door Ruth 

Bakker. Helaas kon ik er niet bij zijn omdat ik in klas 6 verving. Ik moet nog horen hoe het 

was. 
 

Met vriendelijke groet, Annemiek Geertsma 

 

Medeling over St Maarten, BELANGRIJK!!!: 

Nu de dagen eerder donker worden en wij weer naar binnen keren is het op school het 

moment om de lichtjes voor de eerste keer te ontsteken tijdens het Sint Maartensfeest.  

Na een aantal jaren, waarin  wij dit feest niet meer als vanouds in het Schelfhorstpark konden 

vieren, was het dit jaar de intentie om weer met zijn allen naar het park te gaan om daar te 

kijken naar het spel van Sint Maarten.  

Met pijn in het hart is het ook dit jaar om meerdere redenen helaas niet mogelijk om dit feest 

’s avonds met zijn allen ( kinderen/ouders/leerkrachten) in het park te vieren.  

De afgekondigde maatregelen van de regering spelen hierin ook zeker een grote rol.  

Wij vinden het als team ontzettend jammer en begrijpen goed dat kinderen en ouders 

teleurgesteld kunnen zijn.  
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We zijn druk bezig om het feest vorm te geven onder schooltijd en er een goede invulling 

aan te geven. We hopen dat we volgend jaar het feest weer samen met ouders en kinderen  

kunnen vieren. 
 

Na het weekend zal er nog een bericht komen over hoe het feest er precies uit zal gaan zien.  
 

Namens het team, Maaike Wigger en Annemiek Geertsma 

 

Verbindende middag Stichting Athena is verplaatst: 
Stichting Athena organiseerde voor personeel, ouders en rvt-leden een verbindende middag 

op zaterdag 13 november. 

Hoewel we al veel aanmeldingen hebben ontvangen, laten we je via deze weg weten dat we 

besloten hebben deze middag te verplaatsen naar het nieuwe jaar, namelijk naar: zaterdag 2 

april 2022. 

 

Onverstandig vanwege oplopende besmettingen 

De afgelopen dagen werd namelijk steeds duidelijker dat een bijeenkomst zoals wij die voor 

zaterdag 13 november in gedachten hadden, niet verstandig is tegen het licht van de 

oplopende Coronabesmettingen. Om die reden hebben we besloten deze bijeenkomst uit te 

stellen. Natuurlijk vinden wij dit erg jammer, maar we hopen op deze nieuwe datum op een 

fijne manier alsnog met elkaar in verbinding te komen. 

 

Wil je je alvast aanmelden voor 2 april? Dat kan! 

Heb je je nog niet aangemeld, maar wil je graag aanwezig zijn bij deze verbindende middag 

op zaterdag 2 april 2022 met Josien de Vries in Apeldoorn? Meld je dan via 

dit aanmeldformulier. 

Heb je een vraag? 

Stuur dan even een mailtje naar mvanderaa@vsathena.nl. 
 

Met vriendelijke groet, namens de organisatie, 

 

Marijn van der Aa 

 

 

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. 

Vriendelijke groet, Wendy Heeroma en Nienke Bramer 

 

Parro: 

Sinds afgelopen week zijn we als school begonnen met het gebruiken van Parro. Als het 

goed is hebben jullie een uitnodiging ontvangen om gebruik te kunnen maken van Parro.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3DzL7YfnK6GE6l45Ctz2AHEibnfCUy_9VJqnpF5qC6WqhUQTBFSjlUMFg4VU1SU09SWUo3NkpRSlNLNy4u&data=04%7C01%7Cadministratie%40devrijeschoolalmelo.nl%7C0ba89824fe9e4d70096a08d9a02f72aa%7C7ed8beccba724e18a5e390adcf600712%7C0%7C0%7C637716947910899938%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GGUYxFeKlv5jKvlfPlkWPbpcWuBDwLVcI%2FL34GC9uWA%3D&reserved=0
mailto:mvanderaa@vsathena.nl
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Van verschillende kanten hoor ik dat het nog niet voor iedereen helemaal vlot verloopt. 

Daarnaast wil ook niet iedereen gebruik maken van Parro.  

Vanuit mijn rol als ICT- er ben ik hierin het algemene aanspreekpunt wanneer er dingen nog 

niet lopen.  

Zouden de ouders die wél gebruik willen maken van Parro, maar bij wie het nog niet werkt, 

met mij contact op willen nemen?      m.wigger@devrijeschoolalmelo.nl  

Zouden de ouders die geen gebruik willen maken van Parro dit willen melden bij de 

leerkracht(en) van hun kind(eren)? Op deze manier zijn de ouders bekend en hoeven er geen 

uitnodigingen verstuurd te worden waar niet op gewacht wordt.  

 

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. 

 

 
 

 
 


