
NIEUWSBRIEF 2  
 

DE VRIJE SCHOOL ALMELO 
 

1 november 2022 
 

Dit is de tweede nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt maandelijks. In de nieuwsbrief staan 
algemene zaken en kunnen jullie een beeld krijgen van wat er in alle klassen en in de school 
gebeurt.  
De praktische zaken gaan dus zoveel mogelijk via Parro en de mail (via Parnassys). 
 
Belangrijke algemene zaken zullen we vooral bovenaan zetten.  
In deze nieuwsbrief gaat het dan om het St Maartensfeest. 
 
Herhaalde oproep: 
De nieuwsbrief vraagt ook om een nieuwe naam. Wie een idee heeft, graag een berichtje 
naar Annemiek! 

 

 

 
 

 
 
E-mail: administratie@devrijeschoolalmelo.nl 
Website: www.devrijeschoolalmelo.nl 
 
De volgende nieuwsbrief komt eind november/ begin december uit. 
Volg ons ook op Instagram en facebook. 
Hierop is veel informatie uit de klassen te vinden. 
 
 
 

Facebook: De Vrije School Almelo op facebook 

 

  Instagram: devrijeschoolalmelo 
 

http://www.devrijeschoolalmelo.nl/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057670111853


AGENDA: 
 
di. 1 nov. : hoofdluiscontrole 
do. 3 nov. : studiemiddag Communicatie door Rosalind Veltman;  

  alle kinderen zijn vanaf 13.00u. vrij 
woe. 9 nov.  : inloopochtend voor nieuwe ouders; van 8.30-10.00u. 
do 10 nov.    : St Maartensfeest; aanvang lampionnenoptocht om 18.00u. 
Do. 24 nov.      : kleuters zetten hun schoen, klas 1 t/m 6 laten zich verrassen. 
Zo 27 nov. : eerste Advent 
Ma 28 nov       : 1e adventsviering op school                           
Ma 28 nov       : opvoering Paradijsspel onder schooltijd. 
Zo. 4 dec. : tweede Advent 
Ma. 5 dec.       : 2e adventsviering in school 
ma. 5 dec. : Sinterklaasfeest; einde school om 13.00u. voor alle kinderen 
zo. 11 dec. : derde Advent 
ma. 12 dec. ; 3e adventsviering op school 
zo. 18 dec.  : vierde Advent 
ma. 19 dec. : 4e adventsviering op school 
do. 22 dec. : uitvoering Kerstspel (onder voorbehoud); tijden worden nader bekend gemaakt. 
do. 22 dec. : kerstviering in de klassen; einde school om 10.30u. voor alle kinderen 
vrij. 23 dec. : vrije dag voor alle kinderen 
ma. 26 dec. t/m 
vrij. 6 jan. ’23 : kerstvakantie 
 
 

 

OUDERAVONDEN: 
(alle ouderavonden beginnen om 20.00u.) 

 
ma. 7 nov. : klas 1 Sandra 

 
 
 
 
 
 
 
 



Belangrijke informatie: 
 

St. Maartensfeest donderdag 10 november: 
 

Donderdag 10 november is het  St. Maartensfeest;  
*Aanvang lampionnenoptocht 18.00u.  
*Kinderen om 17.45u. aanwezig. 
*Praktische informatie per klas komt via Parro. 
 
Inhoudelijke stukje over St. Maarten volgt verderop in de nieuwsbrief. 
 
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, kijken we er nu naar uit dat het wel weer gaat lukken om met zijn allen naar 
het park te gaan om daar te kijken naar het spel van Sint Maarten.  
Dus: 
Op donderavond 10 november zal de Sint Maartensoptocht plaatsvinden. Om 17.45u. gaan 
de deuren van school open en kunnen de kinderen naar binnen. We vragen de 
ouders/verzorgers buiten te wachten en een haag te vormen op het grote plein, waarna de 
optocht om 18.00u. kan beginnen. De ouders/verzorgers van de kleuters en klas 1 en 2 
mogen hun kind eerst naar de klas brengen en sluiten zich vervolgens aan in de haag op het 
grote plein.  
Tijdens en na de optocht is er voor de wachtenden gelegenheid om gezellig op het plein wat 
te drinken en zal klas 6 appelflappen verkopen 
De kleuters en klas 1 worden begeleid door de vijfde klassers. Zij nemen ook aanstekers mee 
om lichtjes die uitgaan weer aan te steken. Per klas zijn er een aantal vijfde klassers  die deze 
taak op zich nemen. Geef de vijfdeklassers alstublieft de ruimte om hun taak goed uit te 
kunnen voeren. 
 
Tijdens de optocht worden Sint Maartensliederen gezongen; zing vooral mee! Daarnaast 
willen we graag zoveel mogelijk rust bewaren. Wilt u daar rekening mee houden? We lopen 
via de Biesterweg naar het park. In het park zal kort het beeld van Sint Maarten en de 
bedelaar te zien zijn.  
Het is mooi als iedereen dan stil kan zijn. Jullie worden verzocht dan niet te filmen of te 
fotograferen (dit werkt nl. erg storend in het donker en verstoord het beeld). 
 
Willen jullie in verband met de veiligheid rekening houden met het volgende: 

-Lang haar vast 
-Lange sjaals in jassen 
-Warme kleding en dichte schoenen/laarzen (het gras kan nat zijn) 
-Met lampion afstand bewaren tot voorgangers 
-Bij oversteken: rijen aaneengesloten houden, zodat er in één keer 
 overgestoken kan worden. 
 (het zou ook nog in twee keer kunnen, het is een druk punt).                                                                   
 Er zijn verkeersregelaars aanwezig. 
-Houd uw eigen kind in de gaten. 



Bij terugkomst sluiten de leerlingen gezamenlijk af in de klas. Jongere broertjes of zusjes 
blijven op dat moment i.v.m. de veiligheid bij hun ouders/verzorgers buiten. We zullen 
aangeven wanneer jullie je kind kunnen ophalen bij de klas. Voor ouders is er uiteraard wat 
te drinken op het plein, terwijl de kinderen nog in de klas zijn. 

 

Verkoop appelflappen St. Maartensoptocht door klas 6: 
Donderdag 10 november worden er tijdens en na de St. Maartenoptocht op het grote plein 
lekkere appelflappen verkocht door klas 6. De opbrengst is voor het kamp van klas 6. 
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Oudertevredenheidsonderzoek nog in te vullen tot 12 november: 
Enkele keren heb ik jullie gevraagd om het oudertevredenheidsonderzoek in te vullen. 
Gelukkig is daar al heel veel op gereageerd, meer dan menig school binnen Athena (85 
ouders/verzorgers hebben het al ingevuld). Misschien heeft u het nog niet gedaan. Jullie 
helpen de school ermee om het in te vullen. Feedback krijgen, zowel kritisch als positief, kan 
ons onderwijs voor de kinderen er alleen maar beter op maken. 
U kunt het onderzoek nog t/m 12 november invullen.  Heel fijn als jullie de moeite nemen. 
Willen jullie meer informatie zie dan brief die via de mail is verstuurd. 
 

Via onderstaande link en met de daarbij vermelde toegangscode kunt u inloggen:  
 www.comparant.nl/OTP   
Toegangscode: ATHd3361 

 
Nieuws van Annemiek (directeur): 

 

Medewerkers: 
Zowel Deborah van Gemmert-Alberts als Jacoba Pylyser  zijn na de herfstvakantie gestart.  
Joost (gymleerkracht) is direct aan begin van het schooljaar gestart. Jacoba en Joost stellen 
zich hieronder voor. Deborah zal dit in de volgende nieuwsbrief doen.  
 

 
Even voorstellen Joost Kroeze: 
 

Hallo allemaal! Via deze nieuwsbrief wil ik 
mij even voorstellen. Mijn naam is Joost 
Kroeze, woon met mijn vriendin in 
Albergen en ben 34 jaar oud. In mijn vrije 
tijd vind ik het leuk om te sporten en te 
klussen aan ons huis die we vorig jaar 
hebben gekocht en verbouwd. 
 
Dit schooljaar ben ik begonnen als 
vakleerkracht bewegingsonderwijs op de 
donderdag. Naast de vrije school geef ik 
nog les op de Noorderborch en de 
Compaan. Verder begeleid ik nog een 
aantal naschoolse activiteiten. 
 
 
 

 
Ik heb al super leuke weken achter de rug, met alle groepen van de vrije school. Ze zijn 
allemaal erg enthousiast en willen graag nieuwe beweegactiviteiten leren. Ik kijk dan ook uit 
naar de aankomende periode! 
Ik heb er enorm veel zin in en tot snel! 
 
 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.comparant.nl%2FOTP&data=05%7C01%7Cdirectie%40devrijeschoolalmelo.nl%7Cd14b73cc4c124004698e08dab8b37637%7C7ed8beccba724e18a5e390adcf600712%7C0%7C0%7C638025378722993238%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DBP5sVZKYGcdskmPsHfYu05lbHAclUX7q9qR1WA1eH4%3D&reserved=0


Even voorstellen Jacoba Pylyser: 
Ik ben Jacoba Pylyser, 33 jaar, moeder van Sara, 
orthopedagoog voor kinderen met een leervraag, 
nieuwsgierig en altijd vrolijk. Ik heb als kind met veel 
plezier het Vrije School onderwijs doorlopen en doe nu 
mijn best om binnen Vrije Scholen leerlingen te 
begrijpen, leerkrachten te ondersteunen en het 
onderwijs te verbeteren. Ik stel veel vragen en ga graag 
met kinderen, ouders en scholen op zoek naar 
passende en handelingsgerichte oplossingen. In Almelo 
zal ik periodiek deelnemen aan zorg-overleggen en 
hoop ik de school te kunnen ondersteunen in 
bijzondere leervragen. Ik kijk er erg naar uit om te 
beginnen en jullie te ontmoeten.  

 

Aanvraag subsidie basisvaardigheden: 
Maandag 24 oktober kregen we te horen dat onze school is ingeloot voor een subsidie 
basisvaardigheden rekenen/taal, ICT en burgerschap. 
Voor 1 februari moeten we als school een plan inleveren wat we (extra) gaan doen. 
Nog 2 andere scholen van onze stichting zijn ingeloot. Elke school gaat nu proberen zo snel 
mogelijk een plan te maken, zodat we ook zo snel mogelijk met dingen kunnen starten. 
De subsidie kan gebruikt worden tot 31 januari 2024. Helaas kunnen we er geen structurele 
dingen van regelen, maar we gaan er voor om het geld zo goed mogelijk voor de kinderen in 
te zetten. 
Ik houd jullie op de hoogte. 
 

Vriendelijke groet, Annemiek Geertsma 

 
Nieuws uit de MR: 

 

Maandag 3 oktober was er een MR vergadering: 
Met het coronaplan en protocol afstandsonderwijs is ingestemd. 
Hierin staat beschreven hoe het onderwijs vorm zal krijgen, mochten er coronamaatregelen 
worden afgekondigd. 
Over het nieuwe plan ouderbijdrage en de inzet van de ouderbijdrage is uitgewisseld. 
De verkeersveiligheid bij de oversteekplaats is kort aan bod geweest (zie stukje verderop in 
deze nieuwsbrief bij hoofdstuk ‘in de school’). Daarnaast het jaarplan, het strategisch 
beleidsplan vanaf 2023 en de aanvraag subsidie basisvaardigheden. 
 

Annemiek Geertsma 

Mededelingen vanuit de MR: 
In oktober heeft de MR weer haar 2-maandelijkse overleg met de directeur gehad. Aan bod 
kwamen o.a. het gebruik van Parro en verbeterpunten daarbij (WhatsApp-groepen niet 
meer gebruiken aub). Het Corona Plan en eventueel afstandsonderwijs. Het 
begrotingsgesprek wat binnenkort plaatsvindt. De verandering in de inning van de 
ouderbijdrage. En de verkeersveiligheid bij de oversteekplaats (overleg met de gemeente 
Almelo is opgestart). 



Mocht u graag een keer bij de MR-vergadering aanwezig willen zijn dan kan dat! Stuur dan 
even van te voren een mail naar Wendy Heeroma of Freek Jordans. Op maandag 23 
november is er weer een vergadering; aanvang 19.30u. 
 

Vriendelijke groet, Wendy, Maaike, Gerben en Freek 

 
In de school: 

 

Schoolmaatschappelijk werk: 

 

Leerlingenraad: 
De leerlingeraad is afgelopen dinsdag 25 oktober bij elkaar geweest. 
Onder genot van een kopje thee of sap en natuurlijk een koekje zijn de volgende 
onderwerpen besproken: 
Top 3 van alle klassen wat ze het liefst willen zien op het groen/blauwe plein. Hoog op de 
lijstjes staan een voetbalveld, klim- en duikelrekken met meer mogelijkheden en meer groen 
op en rond het plein. 



We hebben gesproken over boeken voor de bibliotheek, over een schooldier/schoolhond. 
Daarnaast hebben we uitgewisseld over duurzaamheid, omgaan met de wc’s. 
2 kinderen hebben aangegeven wel zelf een verslagje van de vergadering te willen maken, 
maar merkten dat dit toch best lastig was. 
Enkele andere kinderen hebben toen aangeboden om elkaar te helpen en te proberen om  
een stukje voor jullie in de nieuwsbrief te schrijven. 
Het stukje van de kinderen is dus in de maak. 
 

Annemiek Geertsma 
 

Schoolbibliotheek:  
Al een aantal jaren werken we samen met de bibliotheek Almelo en hebben we op school 
een deel van hun collectie te leen. Een paar keer per jaar worden er een aantal boeken 
gewisseld en kapotte boeken worden teruggebracht. Aanvankelijk werden de boeken die de 
kinderen meenamen naar de klas eerst gescand, maar dit is nu niet meer nodig. De kinderen 
mogen zelf naar de gang lopen en een boek uitzoeken. Dit is niet altijd voor alle kinderen 
eenvoudig. Waar zij vroeger door een aantal betrokken ouders geholpen werden en deze 
zelfde ouders er ook voor zorgden dat de boekenkast er netjes en uitnodigend uitzag 
moeten we deze hulp al een tijdje missen. Fijn dat we dit jaar twee stagiaires hebben die de 
boeken wekelijks even ordenen. Maar wellicht lijkt het u leuk om betrokken te zijn bij onze 
schoolbibliotheek en kinderen te kunnen helpen bij het maken van een keuze. De 
bibliotheek biedt hiervoor ook trainingen aan. Kom gerust even langs om te overleggen naar 
de mogelijkheden. 
 

Nicole Tijhof 

 



Groen/blauwe plein: 
Met de lijstjes vanuit de klassen, BSO, kleuterleidsters, leerkrachtenen gaat de werkgroep 
groen/blauwe plein verder aan de slag. We hebben al contact met een uitvoerder en zullen 
mogelijk ook nog met meer uitvoerders contact zoeken. 
We komen dan in de fase, dat er een globaal plan wordt gemaakt met een financiële 
onderbouwing. 
We gaan vervolgens ook op zoek naar subsidies en een meerjarenplan maken. Dit zullen we 
natuurlijk ook aan jullie presenteren. 
We zullen dan zeker hulp van ouders/verzorgers en kinderen goed kunnen gebruiken en we 
zullen acties gaan ondernemen om, naast de subsidies, geld bij elkaar te sprokkelen. 
We houden jullie op de hoogte. 
 

Kim Willering, Nicole Tijhof  en Annemiek Geertsma 
 

Verkeersveiligheid bij de oversteekplaats aan de kleuterkant: 
Voor de herfstvakantie is een brief naar de gemeenteraad en burgemeester en wethouders 
gestuurd, waarin we aandacht vragen voor de veiligheid bij de oversteekplaats. 
In tussentijd heeft de school diverse materialen aangeschaft om de verkeersbrigadiers beter 
zichtbaar te laten zijn. Lichten met magneten voor op een verkeersbord of langs de straat, 
lichtarmbanden en nieuwe oversteekborden met (knipper) lichtjes. 
Nu hopen dat er ook vanuit de gemeente snel reactie gaat komen. 
 

Annemiek Geertsma 
 

Studiedagen, applicatiecursus vrijeschoolonderwijs en 
specialistendagen: 
Als leerkrachten proberen wij ons steeds bij te scholen en u ziet regelmatig staan dat iemand 
op cursus is. Enkele leerkrachten volgen de cursus ZLKLS ( zo leren kinderen lezen en 
spellen); hier gaat het om het lees-en spellingsonderwijs.  
Maaike is bezig met een cursus “bevlogen schrijvers”; dit gaat om het stelonderwijs en 
indirect over de invloed van het schrijven op het begrijpend leesonderwijs. 
Enkele kleuterleidsters gaan op zaterdagen naar dagen over ons kleuteronderwijs, daarnaast 
zijn een deel van de kleuterleidsters naar een kleuterdag geweest die georganiseerd werd 
door het FNV. 
Sandra en Evelien volgen de tweejarige applicatiecursus vrijeschoolonderwijs. Vrijwel elke 
leerkracht binnen onze stichting moet deze cursus doen als bijv. niet de vrijeschool PABO is 
doorlopen. 
Daarnaast komen de specialisten ( rekenen, taal, ICT, regenboog ( sociale vaardigheid), 
kleuter), administratie, vertrouwenspersonen, Ib-er en directeuren ook regelmatig bij elkaar 
voor scholing en uitwisseling. 
 

Annemiek Geertsma 
 

Vrijeschoolliederen 
Op school wordt  heel veel gezongen. Jullie kind komt ongetwijfeld met liedjes thuis, zingt 
wel eens aan tafel of fluit wellicht een lied.  
Er bestaat een prachtige website waarin jullie allerlei liedjes kunnen terugvinden. Als jullie 
op www.vrijeschoolliederen.nl  kijken en een jaarfeest als Sint Maarten intikken, rollen er 
allerlei liedjes uit. Liedtekst, melodie en bladmuziek vind je er terug 
 



Inloopochtend nieuwe ouders 
Woensdag 9 november is er een inloopochtend voor nieuwe ouders. 
Deze ochtend is bedoeld voor ouders die nog geen kind bij ons op school hebben. Het 
onderstaand affiche staat ook op onze Facebookpagina en op Instagram, maar de beste 
ambassadeurs van onze school zijn jullie als ouder/verzorger!  
Willen jullie daarom eventuele belangstellenden voor onze school attenderen op deze 
ochtend en wellicht ook op het feit dat onze school (via Christoforus Kinderopvang) 
buitenschoolse opvang en een peutergroepen kan bieden in ons schoolgebouw? 
 

 
 
Het feest van St. Maarten: 
Martinus werd ruim 1600 jaar geleden geboren in Pannonië, een gebied dat behoorde tot 
het Romeinse Rijk en dat in onze tijd Hongarije heet. Als krachtige en moedige jongeman 
bracht hij het tot Romeins legeraanvoerder. Het verhaal gaat dat hij in deze functie een deel 
van zijn warme wollen mantel schonk aan een bedelaar bij de stadspoort van Amiens. Deze 
liefdevolle daad wordt tot in onze tijd op vele plekken op aarde herdacht. 
Reeds op jonge leeftijd besluit hij zijn functie in het leger neer te leggen en zijn wapens in te 
leveren. Vervolgens denkt hij lang na over de zin en betekenis van het leven; hij trekt zich 
terug in eenzaamheid en leeft van de vruchten van het woud en van wat mensen hem 



aanbieden. Hij voelt liefde en medelijden voor mensen die het niet gemakkelijk hebben en 
wordt steeds vaker bezocht en om raad gevraagd door lieden uit alle lagen van de bevolking, 
toto edelen en koningen toe. Van heinde en verre komen zij naar zijn eenvoudig 
onderkomen, ver van de drukke wereld.  
De feestdag van Martinus valt in de herfst, waarin het geleidelijk donkerder en kouder 
wordt. Misschien een beeld voor de aarde waarop de mensen van tijd tot tijd ook donkere 
perioden door moeten maken.  Martinus merkte dit ook. Dit was voor hem aanleiding om 
diep in zichzelf naar het goede, het warme en de liefde op zoek te gaan, waardoor hij steeds 
beter in staat was ook het goede in zijn medemensen te vinden. Daardoor voelden zovele 
mensen zich door hem gekend en luisterden ze graag naar zijn raad.  
Ondanks dat het in de herfst steeds donkerder wordt en de winter aanstaande is, kunnen we 
ons best doen om innerlijk rechtop te blijven en ons zo menswaardig mogelijk te blijven 
gedragen. Dat is wat Martinus destijds deed; hij vond het licht diep in zijn hart, ook als hij 
door duisternis omsloten werd. De lantaarntjes, waarmee de kinderen tijdens het St. 
Maartensfeest lopen, vormen hiervoor een mooi beeld! 

 

Informatie uit de klassen 

Kleuterklassen: 
In de kleuterklas van Kim en Wendy is er de afgelopen tijd weer veel 
gespeeld, gezongen, gebakken en buiten/in het bos gespeeld. Voor de 
herfstvakantie was het Kinderboekenweek en hadden we een gezellig 
leeshoekje in de klas. Ook hebben we het boek: ‘De herfst van Kleine 
Gans’- Elli Woollard & Briony May Smith’ ontvangen. Dit boek lezen we 
nu in de klas voor en de kinderen (en juffen) - vinden het een prachtig 
verhaal! Nu zijn we ons aan het voorbereiden op Sint-Maarten en druk 
met het beplakken van een glazen potje waarin we straks ons lichtje 
kunnen branden. Ook zingen we veel herfst en Sint-Maarten liedjes, we 
kijken er naar uit!  
 
 

 

Sint Maarten lied- Daar rijdt door de avond 

Daar rijdt door de avond een ridder te paard 

Zo wijd hangt zijn mantel tot over zijn zwaard 

't Is ridder Sint Maarten op weg naar de stad 

Soldaat van de koning met God in zijn hart (2x) 



Een bedelaar ziet hem, luid roept hij hem aan: 
O Maarten heb medelijden en blijf bij mij staan! 
Wat doet nu Sint Maarten op weg naar de stad? 

Soldaat van de koning met God in zijn hart (2x) 

Hij heeft niets te geven, geen geld en geen brood 
Hij heeft slechts zijn mantel die wijd is en groot 
Wat doet nu Sint Maarten op weg naar de stad? 
Soldaat van de koning met God in zijn hart (2x) 

Hij snijdt nu zijn mantel in tweeën uiteen 
De helft krijgt de bedelaar heel warm om zich heen 

En voort rijdt Sint Maarten op weg naar de stad 
Soldaat van de koning met God in zijn hart (2x) 

En 's nachts heeft Sint Maarten 
Een groots droomgezicht 

Hij ziet daar de bedelaar in't hemelse licht 
En dan weet Sint Maarten wie kruiste zijn pad 

Zijn God en zijn koning die leeft in zijn hart 
Soldaat van de koning, met God in zijn hart. 

Juf Wendy en juf Kim 

 
Fotocollage bosdag 



Wat doen de kinderen zoal op het kleuterplein?! 
 

Iedere dag opnieuw gaan we met de kinderen naar buiten, dat is om heel veel redenen 
belangrijk. Natuurlijk om lekker een frisse neus te halen en de lokalen goed te kunnen 
luchten. Maar zeker ook als belangrijk deel van de ontwikkelingsmogelijkheden die wij de 
kinderen bieden. Op het gebied van de grof motorische ontwikkeling komen verschillende 
zaken aan de orde. Meestal beginnen we met het touwtje springen in de ‘grote bocht’ (de 
leerkracht draait en de kinderen springen). De kinderen worden hiertoe uitgenodigd en 
vanaf hun vijfde verjaardag moeten ze ook mee komen doen om te proberen. Goed touwtje 
springen geeft veel belangrijke vaardigheden, het heeft alles met balans en ritme te maken. 
Loskomen van de grond, zogeheten kaatsend springen en jezelf dan weer opvangen én 
direct klaar zijn voor de volgende sprong. Dat is niet niks. Eerst zie je bij de kinderen hun 
hele lijf mee bewegen, schouders, armen alles gaat mee omhoog. Zelfs de tong komt soms 
uit de mond van inspanning. Ook het touw zien aankomen vanuit je ooghoek en op het juiste 
moment in beweging komen, vraagt oefening. Wanneer de vaardigheid beheerst wordt 
kunnen zij zonder problemen 20 keer springen zonder te vallen, daarbij zelf tellen of een 
liedje zingen, de armen rustig langs het lichaam. De volgende stap is dan dat de kinderen ook 
zelf een kleiner touw kunnen draaien en daarover springen. Bij de eerste pogingen komt het 
touw vaak niet over hun eigen hoofd! Het draaien van een ruime bocht vraagt veel. Ook de 
timing is dan nog lastiger, eigenlijk moet je ‘ogen in de rug’ hebben, om op tijd los te komen 
van de grond. Deze vaardigheid beheersen de kinderen dan vaak ook pas als ze al (bijna) zes 
zijn. 
We oefenen ook alle dagen met het gooien en vangen. De coördinatie tussen handen en 
lichaam is daarbij van groot belang en wordt verder ontwikkeld. Als eerste moeten de 
kinderen geen angst meer hebben voor de bal of het pittenzakje waarmee we werken. Vaak 
zie je dat jonge kinderen wegduiken of hun ogen sluiten als er iets op hen af komt. In 
tweetallen of met een volwassene (of ouders leerling) gaan ze op een steeds groter 
wordende afstand van elkaar staan. De handen moeten klaar zijn, de blik gericht op de bal 
en dan moeten de handen ook nog op tijd weer sluiten als de bal er in terecht komt. Dit is 
behoorlijk lastig en vraagt veel oefening. Wanneer dat beheerst wordt mogen ze zelfstandig 
met een goed stuiterende bal bij de muur aan het werk. De bal gooien, goed richten, met je 
blik volgen en hem na één keer stuiteren weer vast pakken. Ook bij deze vaardigheid heb je 
doorzettingsvermogen nodig en kom je frustratie tegen. 
Het lopen op stelten vraagt natuurlijk ook durf en balans. Om dit gevoel van hoger staan en 
met je armen je benen helpen aan te sturen te ervaren, beginnen de kinderen op de 
loopklossen. Als dit goed beheerst wordt mogen de kinderen op de stelten. Je hebt daarvoor 
kracht in je handen nodig om het wegdraaien te voorkomen en om je benen te tillen. Armen 
en schouders werken flink mee. En wat een overwinning als je hoog boven de anderen uit 
komt en met een fiere blik over het plein kunt gaan. Soms zelfs groter dan de juffen!!( toch 
weer rekenen). 
Draaien om de duikelrekken wordt door sommige kinderen vanzelf en veelvuldig gedaan. 
Anderen durven zich met wat hulp hier aan te wagen. De hele wereld gaat even op de kop 
als je er om heen draait, dat kan als heel spannend worden ervaren. Voor de techniek is 
kracht in de armen en handen nodig, maar ook aanspanning van het hele lijf. 
Daarnaast zijn er natuurlijk de karren waarop de kinderen met elkaar kunnen rond rijden en 
hun fantasie de vrije loop laten. Van ijscokar tot ambulance, van paardenwagen tot 
raceauto, het verandert voortdurend van spel. 
En niet in de laatste plaats natuurlijk het zand en water!! Voor kleuters misschien wel het 
belangrijkste van alles. 
 



Als je al dit moois wilt meemaken, kom dan maar eens kijken. 
 

Juf Grietje 

 
Klas 2:  
Heemkunde in de herfst, 
In onze klas zijn we, nu het buiten zo prachtig kleurt en geurt, begonnen met de 
heemkundeperiode met als titel: ‘In het Bos’. Tijdens deze periode zullen we van alles zien 
en horen over ‘het heem’ van de kinderen. Bij ‘heem’ kun je denken aan het Duitse woord 
‘thuis’, iets dat zich bijna letterlijk laat vertalen in de onderwerpen van deze perioden. We 
behandelen dan de (directe) omgeving van de kinderen, waarbij alles nog met elkaar 
verbonden is. Dat betekent dat de dieren nog met elkaar spreken, dat de eik en de berk (net 
als in de fabel) ruzie kunnen maken over wie het best tegen de wind bestand is. Maar ook 
dat we met mooie herfstmaterialen kunnen werken in de klas aan bv een 
herfstblaadjesmobile.  
We gaan natuurlijk ook lezen over de herfst en proberen om echt te begrijpen wat we 
hebben gelezen. Met het begrijpend lezen zijn we schoolbreed bezig, en op deze manier 
kunnen we deze oefeningen in de tweede klas vorm geven. De wens van de kinderen is om 
veel in informatieboeken te kunnen snuffelen, dus wie weet kan er vanuit huis nog een 
bezoekje aan de bieb geregeld worden zodat onze boekentafel zich nog verder uitbreidt.  
Ook het rekenen krijgt een plekje in deze periode, welke dieren hebben al een 
wintervoorraad aangelegd en hoeveel nootjes zijn er dan verstopt? Wie weet komen we er 
op deze manier wel achter hoe die lastige ‘stip-sommen’ werken.  
Zo kan een heemkundeperiode een allesomvattende periode worden, waarin veel 
verschillende vakken met elkaar geïntegreerd kunnen worden en de kinderen spelenderwijs 
de grotere verbanden leren zien.  
 

Juf Marieke  
 

Algemene mededelingen: 

 
Mededelingen van de vertrouwenspersonen: 
Wendy Heeroma (leerkracht kleuterklas en klas 5) en Nienke Bramer (leerkracht klas 6) 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. 
 

Coronatesten: 
Het is mogelijk is om voor uw kind(eren) coronatesten via school te krijgen. U kunt ze 
opvragen via Annemiek of Karin (administratie). Ze worden dus niet meer standaard 
meegegeven aan ieder kind, maar alleen op aanvraag. 
 

 

 



Nieuws van peutergroep /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 bij de BSO. 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. 
 
 

 
Activiteiten/mededelingen buiten de school: 

 

 


