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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. 14 

03-12-2021 
 

 

AGENDA: 
 

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 

woe. 26 jan.’22 : inloopochtend kleuterklassen 8.30-10.00u. Deze ochtend is bedoelt voor 

  ouders die nog geen kinderen bij ons op school hebben 

do. 27 jan. ’22  : studiemiddag; alle kinderen zijn vanaf 13.00u. vrij 

 

 

Ouderavonden: 
 

woe. 8 dec.  : online kennismakingsouderavond klas 6; aanvang 20.00u. 

 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

Klas 1 Marieke: 

In de klas vierden we deze week iedere ochtend de Advent. We staken kaarsjes aan, maakten 

muziek en luisterden naar het verhaal over Maria's kleine ezel. Het geheel duurt steeds 

ongeveer een kwartier en de kinderen kunnen al steeds zelfstandiger hun taakjes uitvoeren. 

Ik zou jullie een stil 'meekijk-plekje' op de muur gunnen. Daarnaast waren we deze week 

natuurlijk druk met het voorbereiden van het bezoek van Sinterklaas aan onze school. We 

maakten een mooi boek (zie foto's op facebook) en waren óók nog aan het rekenen (zie 

filmpjes in Parro). Daarbij oefenden we ook nog een muziekstuk in met boomwhackers en de 

kleppers, we hopen dat Sint het mooi gevonden heeft. 
 

Veel kinderen hebben inmiddels sloffen op school voor als het slecht weer is, maar er raakt 

ook nog  wel eens wat kwijt helaas. Het zou daarom erg handig zijn als de sloffen in een 

tasje zitten. Zouden jullie een tasje (met naam) mee willen geven zodat de kinderen daar hun 

spullen in kunnen bewaren? Ik heb nu een grote mand neergezet om alle losse spullen in te 

doen, maar die raakt al aardig vol. 

 

Klas 2 Nicole: 

Deze week zijn we begonnen met een taalperiode. We kregen 2 dozen extra boeken van 

Paula van de bibliotheek om tot de kerstvakantie extra in te kunnen lezen. Er zitten zelfs 

moppenboeken en zoekboeken bij, wat een feest! We hebben het gehad over spellingregels 

en zelfs al over dat een werkwoord geen langermaakwoord is. We zijn serieus gaan oefenen 
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met aan elkaar schrijven en leren dat de letters aan elkaar vast geschreven worden tot een 

woord en niet de hele zin tot één lang woord... Daarnaast leren we ook de hoofdletters 

schrijven en gebruiken deze voor de namen van de klas. De adventsviering is daarvoor een 

mooie aanleiding.    
 

Wanneer de kinderen 's ochtends binnenkomen ligt er op hun tafel één of twee kleine 

vierkante blaadjes die zij vouwen tot een sterpunt en waar zij hun eigen naam en de naam 

van de engel van die dag op schrijven en mooi versieren. Na het zingen, verhaal en openen 

van het vakje in de adventskalender verzamelt de engel/engelen alle sterpunten in zijn/haar 

envelopje en tijdens de kerstviering mag straks een ieder zijn geschenken tot 3 sterren met 8 

punten plakken. Ik heb dan ook een rooster gemaakt waarbij iedereen een keer de engel is en 

ook een keer een vakje in de kalender open mag maken. Kinderen vragen al aan elkaar naar 

bijv. de lievelingskleur en lievelingsdier om er een echt geschenkje van te maken, mooi om 

te zien. 
 

Deze week stond uiteraard in het teken van Sinterklaas en na de pietengym van gisteren 

hopen we vandaag de Sint en Pieten te ontmoeten in de zaal en ons dansje te laten zien en 

horen. We kunnen de dag dan wel niet samen met andere klassen vieren en de Sint 

binnenzingen zoals we anders zouden doen maar we bakken pepernoten, knutselen/tekenen, 

krijgen vast nog kadootjes en maken er een gezellige dag van.  

 

Nieuws van Annemiek (directeur): 

Vorige week schreef ik al dat ik benieuwd was naar de persconferentie. 

Na de persconferentie hadden we met alle scholen binnen onze stichting op vrijdagavond 

nog overleg. 

In het weekend is nog met de MR overleg geweest en al met al rolden de afspraken eruit, 

waarover ik jullie zondagmiddag  heb bericht, samen met de brief van onze bestuurder 

Peronnik Veltman. 
 

De meeste zaken zijn soepel verlopen en veel konden we ook weer oppakken uit onze oude 

gewoonten. 

Er komen nog steeds nieuwe uitgewerkte aanwijzingen. 

Het PO protocol is deze week weer vernieuwd.  Ik zal jullie op de hoogte houden, mochten 

er duidelijke veranderingen zijn. 
 

Soms zijn we nog aan het zoeken en we moeten af en toe dingen aanpassen en kijken, wat 

binnen de afspraken de best mogelijke oplossing is. 

 

De zelftesten voor de kinderen van klas 4, 5, en 6, om mogelijk thuis  uit te voeren, worden 

de komende dagen naar school gestuurd. Als ze binnen zijn, zal ik jullie dat berichten. 
 

“snottebellen”: 

Gelukkig hebben we nog maar weinig kinderen door ouders/verzorgers moeten laten ophalen 

en merken wij, dat daar begrip voor is. Ook merken wij dat veel ouders/verzorgers goed 

meekijken en ons op de hoogte houden van ontwikkelingen. Veel dank daarvoor!!!! 
 

Uit het protocol: 

Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt, passend bij COVID-19, gaat de 

leerling naar huis en/of wordt hij/zij direct door een ouder/verzorger opgehaald. 
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Sinds de persconferentie van 26 november zijn er nieuwe regels voor kinderen vanaf 4 jaar:-

Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar geldt, dat zij met alle klachten passend bij COVID-19 

thuisblijven, dus ook bij milde verkoudheidsklachten. Met een negatieve testuitslag kunnen 

zij weer naar de opvang en naar school. 

Momenteel werkt het RIVM deze maatregel nog uit. Op dit moment is het dringende advies 

aan ouders om hun kinderen met klachten thuis te houden en te laten testen.  

Gisteren op eind van de middag had ik nog contact met onze  GGD verpleegkundige. Zij gaf 

aan dat het beleid rondom het advies om te testen iets verandert. Morgenvroeg krijg ik de 

laatste gegevens en zal ik jullie daarvan op de hoogte brengen. 
 

Warme kleding: 

Omdat we goed moeten ventileren is het handig om een warm vest o.i.d. mee te nemen naar 

school. 
 

Klas 6, verheugend nieuws: 

Juf Sandra is afgelopen woensdag in klas 6 begonnen. We hebben haar welkom geheten met 

een bloemetjes en iets lekkers en hopen dat ze een goede tijd bij ons zal hebben. 

Ze valt met de neus in de boter, want ze kan direct gezellig met het Sinterklaasfeest 

meedoen. 

Woensdag 8 december zal ze zich voorstellen aan de ouders/verzorger van klas 6 en 

volgende week zal ze zich voorstellen in het Vergeet-mij-nietje. Juf Sandra, een goede tijd 

bij ons gewenst! 
 

Nog meer verheugend nieuws: 

Vanaf dinsdag 7 december zal Sterre, een oud leerling van onze school, 4 dagen per week 

(di. t/m vrij.)  als onderwijsassistent in opleiding bij ons stage lopen/ meewerken. 

Ze zal vooral in de kleuterklassen en lagere klassen ondersteunen en bijv. pauzewachten etc. 

doen. 

Binnenkort zal ook zij zich in het Vergeet-mij-nietje voorstellen. 

Toch weer bijzonder om een oud-leerling als collega te krijgen. Ik zie haar broer, die bij mij 

in de klas zat, nog zo vertellen, dat er op een heel bijzondere dag een zusje was geboren. 

Welkom Sterre en we wensen je een fijne tijd toe bij ons op school. 
 

Sinterklaas en zijn Pieten: 

Ik had jullie geschreven dat ik jullie nog zou doorgeven hoe het Sinterklaasfeest op school 

gevierd zou worden. 

Helaas heb ik jullie daarover nog niet eerder kunnen berichten. 

De kinderen zijn op het moment, dat jullie dit Vergeet-mij-nietje ontvangen, druk bezig met 

het vieren van het feest, maar dan weet u wel ongeveer wat er is gebeurd. 
 

Juf Nadja zal vanochtend in de gang op de piano adventsliederen en sintliederen spelen. 
 

Bij de kleuterklassen komt Sint met zijn Pieten even in de deuropening. Ze brengen de 

cadeautjes en wat lekkers en de kinderen zullen Sint en zijn Pieten vast iets laten zien. 

Gezongen gaat er vast ook worden. 

Verder zullen de kinderen heerlijk spelen en samen eten en genieten van het samen zijn. 

 



5 

 

Klas 1, 2 en 3 gaan afzonderlijk van elkaar naar de versierde zaal, waar een prachtige troon 

voor Sinterklaas staat. 

Sint zal de klassen los van elkaar ontvangen. Hij heeft vast iets aan de kinderen te vertellen. 

De Pieten zullen ook goed meeluisteren en de kinderen laten zeker wat horen over wat ze 

geleerd hebben en zingen er zeker lustig op los. 

Als de eerste drie klassen geweest zijn, loopt Sint, voor hij weer verder gaat met zijn drukke 

bezigheden, langs de klassen 4, 5, 6. 

Daar wordt vast ook iets leuks gebracht en klas 6 heeft Sint daarbij goed geholpen. 

Ik ga de Sint natuurlijk erg bedanken voor zijn komst en zal hem uitzwaaien en hem een 

goede tijd wensen.  

De school gaat vandaag om 13.00u. uit voor alle kinderen. 
 

Nu, veel mededelingen. Ik wens u een goede tijd en een goed weekend toe en mocht u 

vragen o.i.d. hebben, mail gerust of neem contact op met school. 

directie@devrijeschoolalmelo.nl 

0546-492727 

 

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 

 

mailto:directie@devrijeschoolalmelo.nl
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ADVENT: 
 

Maandag adventsviering: 
In school wordt maandag 6 december de tweede advent gevierd.  
 

Vorige week maandag 29/11 kon klas 6 nog niet de adventsmuziek laten horen, waar ze 

vanaf september zo hard voor hebben geoefend.  

Nu lukt dit gelukkig wel. 

Klas 6 speelt in de deuropening van de zaal. Alle deuren staan open zodat ( misschien 

zachtjes) de kleuters en onderbouwkinderen bij binnenkomst prachtige muziek kunnen 

horen. 
 

De kinderen komen rustig binnen en gaan dan naar hun eigen klas, waar de adventsviering is. 
 

De andere dagen, waarop er geen muziek in de gangen is, willen we graag de rustige 

stemming in de school houden. Wilt u de kinderen helpen herinneren rustig de school binnen 

te gaan? 

In de klassen wordt elke morgen aandacht besteed aan de Advent door een kleine viering: 

kaarsen, zingen, een verhaal. 
 

Om 8.30 uur sluit de klassendeur en begint de adventsviering in de klas. Het is daarom 

belangrijk niet te laat te komen, want dat verstoort de stemming.  

 

Ook willen wij u laten weten dat wij, i.v.m. mogelijk brandgevaar, zorgvuldige maatregelen 

hebben genomen. Er is een brandveiligheidsplan dat we diverse keren in de vergadering 

hebben doorgelopen en hebben afgestemd. 

Wilt u waar mogelijk de kinderen met lang haar een staartje in doen en rekening houden met 

kleding? 

 

Adventstuin: 

Op school hebben we de gewoonte om een adventtuin te lopen, waarbij klas 6 muziek maakt. 
 

Elk kind loopt met een kaarsje de spiraal in en ontsteekt daar zijn/haar eigen kaars.  
 

We zijn in deze tijd aan het onderzoeken of en hoe we daar nu vorm aan kunnen geven. 

Zodra we dit helder hebben, zal ik u dit medelen. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Kinderen kom, zie het licht  
Gaat in het midden branden.  
Kom met de kaars in je handen.  
’t Kaarsje brandt in je hand.  
Laat het licht in harten ook schijnen,  
Dat het duister spoedig zal verdwijnen”. 
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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 de Peutergroep. 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. 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 


