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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. 12 

19-11-2021 
 

 

AGENDA: 
 

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 

 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

Klas 1 Marieke: 

Het lief en leed geld bedraagt 10 euro dit jaar. Willen jullie dat in een envelop voorzien van 

naam met het kind meegeven? Je kunt ook met een tikkie betalen, dan is het handig als je een 

appje stuurt naar Evelien. 
 

Wie nog geen cadeautje heeft gemaakt voor 5/12 én geen spullen heeft kan zich melden bij 

Fiona. 
 

Op de ouderavond had ik graag wat willen vertellen over de Adventstijd die er aan komt en 

het feest van Sinterklas. Ik mail jullie vandaag het verhaal, zodat je het zelf kunt lezen. 
 

Als de kinderen laarzen aan hebben is het handig om sloffen mee te nemen want de laarzen 

mogen niet in de klas aan. 
 

Willen jullie zorgen dat de kinderen vóór schooltijd naar de wc zijn geweest? In principe 

kunnen ze niet naar de wc voor 9.00 uur, zeker niet in de adventstijd straks.  

 

Klas 3 Mansi/Ilona: 

We zijn deze week begonnen met de rekenperiode. Zo vlak voor het feest van Sinterklaas 

zijn hij en zijn pieten goed voor onze inspiratie. De kinderen hebben cadeaupapier gemaakt 

en daarmee hebben ze al heel wat pakjes ingepakt. De cadeautjes hebben nummers gekregen, 

zodat we goed kunnen oefenen met honderdtallen, tientallen en eenheden. Dat doe we o.a. 

door cadeautjes uit de zak te halen en deze dan samen tot een getal te maken. Kinderen 

kijken dan of dat getal op hun zelfgemaakte bingokaart staat. Alle kinderen willen wel even 

helpen om de cadeautjes uit de zak te halen! Met al die prachtige cadeautjes oefenen we heel 

veel van rekenen. Bouwen met de cadeautjes was best wel lastig, de toren bleven niet zo 

goed staan. 

Volgende week vrijdag zouden we graag iets willen doen met verschillende schoenen. 

Zouden jullie uw kind (eren) 2 verschillende schoenen willen meegeven. Ze komen 

ongeschonden weer mee terug naar huis. 
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Denken jullie aan het inleveren van het 5/12 werkje? Graag in de doos in de kelder van de 

school. 

Mocht het niet lukken om het werkje af te krijgen of in te leveren, neem dan contact met een 

van ons op. 

 

Klas 4 Maaike/Mattis: 

Deze week was alweer de laatste week voor de breuken. Wat hebben we een leuke periode 

gehad met lekkere dingen om te eten, breuken om te kleuren en er werden zelfs al 

gelijknamige breuken bij elkaar opgeteld en van elkaar afgetrokken. Wat hebben ze hard 

gewerkt en wat hebben we een fijne periode gehad. 

Volgende week gaan we lekker een weekje creatief aan de slag. Er zouden ook ouders 

komen helpen. I.v.m. corona kan het zijn dat de aanwezigheid van ouders gaat veranderen. Ik 

laat jullie dat z.s.m. weten zodat de ouders die zich hebben opgegeven om te komen helpen, 

niet voor niks naar school komen.  

De kinderen moeten allemaal een placemat meenemen.  

Kiezels en mooie stenen mogen ook mee naar school.  
 

Werkavonden 5-12 

Er is een bericht gekomen over de werkavonden op Parro. Graag lezen en vervangende 

ophaalhulp regelen als het ophalen maandagochtend niet lukt. 
 

Vandaag zijn de meeste kinderen begonnen met het maken van een Sint- transparant. Het 

vraagt het nodige doorzettingsvermogen, maar uiteindelijk komen ze er wel uit. Ik ben heel 

benieuwd naar de eindresultaten. Voor nu in Parro al wat foto's van het werk van vandaag en 

binnenkort ook van de eindresultaten!  

 

Klas 6 Joost: 

In de periode van de Advent die eraan komt spelen de kinderen op de maandagen muziek in 

de gangen. Volgende week mailt juf Marieke jullie het rooster zodat iedereen weet wanneer 

hij/zij aan de beurt is. Het staat al wél in de agenda's van de kinderen. 
 

Nieuws van Annemiek (directeur): 
 

 

Algemeen: 

Een greep uit mijn bezigheden deze week in willekeurige volgorde: 

• Online directieoverleg, o.a. over ICT beleidsplan, omgaan met taal-/reken-/kleuter-

/regenboospecialisten, begroting, covid etc 

• Overleg met oudergeleding MR, o.a. over vormgeven van vervang in klas 5 en klas 6 

en algemeen. 

• Invallen in klas 6 en voorbereiden voor werk klas 6 

• Gesprekken met vervangers voor klas 6 

• Gesprekken met ouders over diverse onderwerpen 

• Bestellen van materialen bij leveranciers 

• Bezig met: hoe gaan we om met reperatie van de houten vloeren. 

• PR→ heeft u ons nieuwe naambord al gezien? 

• Communiceren over vervang naar ouders  
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• Gesprekken met kinderen en collega’s 

• Regelen van zaken rond paradijsspel, adventstijd, kerst etc. 

• Al met al te veel om op te noemen voor alle kinderen ouders/verzorgers, die onze 

mooie school bezoeken. 

• Ik wens u allen, in deze al zo lang durende bijzondere tijd, een goed weekend toe met 

veel kleine of grote momenten van liefde, ver- en bewondering. 
 

Covid: 

Het nieuwe protocol/richtlijnen voor PO onderwijs  is nog niet naar buiten gebracht. Zolang 

houden we ons aan de algemene richtlijnen en blijven de afspraken, die er de afgelopen tijd 

waren, in stand. 

We zijn voorzichtig, kijken wat mogelijk is en passen ons zo goed mogelijk aan aan de 

situatie. 

Mochten er nieuwe afspraken komen, breng ik u zo snel mogelijk op de hoogte. 

 

Vriendelijke groet, Annemiek 

 

 

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 

 

Nieuw logo-bord: 
 

        
Misschien had u het al gezien? Gisteren hebben we een mooi logo-bord laten plaatsten op het kleuterplein. 

Zo zijn we nóg beter te vinden! 
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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. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 


