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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. 04 

 

23-09-2022 
 

 

AGENDA: 

 
Woe. 28 sept. : studiedag kleuterjuffen; alle kleuters zijn de hele dag vrij 

Do. 29 sept. : gezamenlijk feest met picknick 17.00-18.30u. (nadere info volgt nog) 

Do 29 sept. : Michaëlsfeest 

Vrij. 7 okt.  : muziekavond; aanvang 19.30u. 

Woe 12 okt. : klassenpresentaties; aanvang 11.45u. 

Ma. 17 okt. t/m 

vrij. 21 okt. : herfstvakantie 

ma. 24 okt.  : studiedag; alle kinderen zijn de hele dag vrij 

 

 

 

OUDERAVONDEN: 
(alle ouderavonden beginnen om 20.00u.) 

 

di. 4 okt      : klas 1 Sandra 

do. 6 okt. : klas 2 Marieke 

ma. 10 okt. : klas 6 Nienke/Monique 

di. 11 okt     : klas 4 Mansi/Monique 

 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 
 

Drie kleuterklassen: 

Volgende week woensdag 28 septemeber is er een studiedag voor de kleuterjuffenAlle 

kleuters zijn de hele dag vrij. 

 

Klas 2 Marieke: 

Op donderdag 6 oktober is de eerste ouderavond van dit jaar van onze klas. We zullen het 

hebben over het taalonderwijs (lezen, spelling, schrijven enz). Ook de activiteiten die op de 

planning staan tot aan de Kerstvakantie zullen ter sprake komen. Wil je je bij Marieke 

afmelden als je niet kunt? Wie kan en wil iets bakken? 
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Klas 6 Nienke/Monique: 

Maandag 10 oktober is er een ouderavond, aanvang 20.00u. Onderwerpen zijn: het 
programma voor dit schooljaar, de procedure naar het voortgezet onderwijs en 
informatie over het voortgezet onderwijs. 
 

Klas 4-5-6: 

Afgelopen woensdag heeft u een mail ontvangen rondom het optreden van ons kinderkoor in 

Enschede. Inmiddels is de informatie naar ons toe weer iets uitgebreid: 

de kinderen hoeven geen wit t-shirt/blouse aan maar mogen in een effen gekleurd 

shirt/blouse komen. Dus zonder opdruk.  

De kinderen worden om 13.00u. verwacht in de kerk in Enschede, dan zal er gerepeteerd 

worden met het lopen/staan/ zingen enz. Ouders kunnen daar gewoon bij aanwezig zijn. Als 

de lezing (zie poster) begint hoeven de kinderen niet in de kerk te zijn. 

Na hun optreden duurt het concert nog zo'n 20 minuten en in die tijd mogen ze blijven 

luisteren of lekker alvast naar huis gaan. 

Ik hoop dat zich nog veel meer kinderen gaan opgeven, de papieren mogen bij mij worden 

ingeleverd, maar een mailtje sturen mag ook. 

Groet, juf Marieke 
 

Nieuws van Annemiek (directeur): 

Ik schrijf dit stukje voor het Vergeetmijnietje op woensdagavond omdat ik zowel donderdag 

als vrijdag directie-overleg in Diepenveen heb.  

Een vol programma van kwaliteitsrapportage, inclusiviteit binnen het (vrije) 

schoolonderwijs, coronabeleidsplan, burgerschap, periodeonderwijs, ICT onderwijs, 

ouderenquête, Athena studiedag in juni’23, strategisch beleidsplan, financiën (waaronder de 

begroting voor komend jaar) en nog veel meer. Het is ook altijd fijn om de andere 

directeuren en de collega’s van het bestuurskantoor te ontmoeten en ermee uit te wisselen. 
 

Afgelopen dinsdag was er ook een bijeenkomst met de andere directeuren van de 3 andere 

scholen uit onze wijk. 

Altijd fijn om elkaar te ontmoeten en te horen waar iedereen mee bezig is. 

Zo kunnen we elkaar, waar nodig, vinden. We proberen ook, waar mogelijk, samen zaken in 

belang van de kinderen, die in deze wijk naar school gaan, op te pakken, bijv. bieb in de 

school, veiligheid in de wijk, armoedeondersteuning. Het is moeilijk daarbij direct concreet 

te worden, maar het is toch goed om, als het nodig is, tot samenwerking te kunnen komen. 

 

Vrijeschoolkompas: 

Hieronder ziet u een flyer met informatie over het vrijeschoolkompas,  

Vrijeschoolkompas « Vereniging van vrijescholen  :  

Het pedagogisch-didactisch kompas voor vrijeschoolleerkrachten in het primair en 

voortgezetonderwijs. Het kompas kan (startende) leraren en ouders helpen antwoorden te 

geven/krijgen op de vraag: waarom werken wij zoals we werken en hoe vertaal je de 

kernbegrippen van onze uitgangspunten naar de praktijk? 

 

Mogelijk ook interessant voor jullie als ouders. 

 

Vriendelijke groet, Annemiek 

https://www.vrijescholen.nl/kompas
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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. 

Vriendelijke groet, Wendy Heeroma en Nienke Bramer 
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Muziekavond: 

De eerste muziekavond van dit jaar komt er aan! Op vrijdag 7 oktober vanaf 19.30u. mag 

iedereen die een jaar of langer les heeft op zijn/haar instrument laten horen wat hij/zij kan. 

Mocht je nog geen jaar les hebben dan kun je even overleggen met juf Marieke of je toch 

mee mag doen...De affiches en de inschrijfformulieren zijn vanaf volgende week weer te 

zien in de school en te krijgen bij de eigen leerkracht.  

 

Bril gevonden: 

Deze bril is al enige tijd geleden gevonden in de 

lerarenkamer. Hij is van geen van de medewerkers.  

Wie o wie mist zijn bril??? De bril kan bij Francisca 

(concierge)worden opgehaald. 

 

 

 

 

 

Coronatesten: 

We willen u nog even laten weten dat het 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. 

 

Brochure 

De oudste kinderen in het gezin krijgen een brochure mee van de gemeente Almelo/het 

Sportbedrijf Almelo/actief Almelo. In deze brochure staan allerlei bijzonder leuke 

activiteiten voor kinderen. Het is zeker de moeite waard deze brochure eens door te lezen! 

 

Michaëlsfeest donderdag 29 september (onder schooltijd): 

Over bijna een week is het zover. De voorbereidingen zijn in volle gang. Klas 3 en 4 oefenen 

het drakenspel en het gaat al heel goed. Verschillende ouders hebben zich al opgegeven om 

mee te helpen, het wordt vast een dappere en gezellige dag. 

 

Op donderdag 29 september vieren we het feest met de kinderen van klas 1 t/m 4 op school 

met zingen, verhaal, spelletjes, knutselen en broodjes bakken. 

 

 Klas 1 t/m 4: 

*Uiterlijk woensdag 28 sept. moeten de kinderen dan ook een “natuurlijke” stok meenemen 

om broodjes te bakken (plm. 80-100 cm, afgeslepen punt, voorzien van naam, geen bamboe 

of “Gamma”). 

* De ouders van klas 3 en 4 en ook de andere ouders zijn om 13.55 uur uitgenodigd om te 

kijken naar het verslaan van de draak op het grote plein (pas op met jonge kinderen waarvoor 

het beeld spannend kan zijn). 

 

Klas 1 t/m 6: 

* Wilt u de kinderen bladeren, eikels, kastanjes, rozenbottels, mooie takken e.d. meegeven, 

om de gangen en klassen mee te versieren? 
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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 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. 

 

 

 

BIJLAGEN: 
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