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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. 17 

14-01-2022 
 

 

AGENDA: 
 

woe. 26 jan. : inloopochtend kleuterklassen 8.30-10.00u. Onder voorbehoud, afhankelijk 

van Corona. Deze ochtend is bedoeld voor ouders die nog geen kinderen bij 

ons op school hebben.  

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

woe. 2 febr. : informatie-/inschrijfavond 20.00-21.30u. Deze avond is bedoeld voor ouders 

die nog geen kinderen bij ons op school hebben. 

ma. 21 febr. t/m 

vrij. 25 febr. : voorjaarsvakantie 

ma. 28 febr. : studiedag; alle kinderen hele dag vrij 

 

 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

 

Klas 1 Marieke: 

Wat heerlijk om weer samen in de klas te zijn! We hebben alweer vreselijk hard gewerkt en 

leerden de EI (benoemd als eitjes-ei) en de IJ (benoemd als ijs-ij, dus geen 'lange ij'). Zo 

wordt het alfabet al steeds completer....nog even en dan vieren we ons letterfeest! Veel 

kinderen hebben daarover thuis al verteld merkte ik, binnenkort stuur ik jullie hierover 

meerdere informatie. 

Er zijn nog een paar ouders die niet via Parro de foto's en filmpjes die ik stuur (kunnen) 

bekijken. Afgelopen week stuurde ik 2 filmpjes over het schoonmaken van de fluiten. Mocht 

je die niet gezien hebben, maar dat wél willen en het lukt niet, wil je me dan een berichtje 

(mail) sturen?  

Mijn werktelefoon is al sinds begin december buiten dienst, ik zie de berichten die daar 

eventueel naartoe worden gestuurd dus niet. Via Parro of mail ben ik goed bereikbaar, beiden 

zie ik dagelijks. 

Willen jullie de kinderen een vestje oid meegeven dat eventueel op school mag blijven? In 

de klas is het soms best wel frisjes omdat we goed luchten en niet altijd helpt het springen en 

bewegen voldoende om warm te blijven. Op die momenten kunnen de kinderen dan iets 

extra's aantrekken.  

We zijn aan het oefenen om binnen de 'eet-pauze' ons eten ook echt op te eten en drinken. 

Dit lukt niet altijd, maar we gaan dan tóch naar buiten. Soms kan het dus zo zijn dat een kind 

met iets eten of drinken weer thuis komt. Mocht je dat vervelend vinden, wil je me dat dan 

doorgeven? Dan kunnen we even samen afstemmen. 
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Klas 2 Nicole: 

Afgelopen maandag lag er een kalender op de tafels van de kinderen voor het jaar 2022. 

Aanleiding dus om het tijdsbesef nog eens te oefenen. Het ging pas echt leven toen ze elkaar 

naar hun verjaardag mochten vragen en deze konden verzamelen op het blad. Toen bleek 

ineens dat er op 4 data in deze klas een dubbele verjaardag is. 

De kinderen hebben ook flink gewerkt aan het schuren en kleuren van een houten plank. 

Volgende week gaan we timmeren en dan....wordt vervolgd. 

Deze week stond ook in het teken van de drie koningen met verhalen, liedjes, tekeningen, 

vormtekeningen, maar ook met de tafel van 3. Volgende week oefenen we nog eens extra 

met deze tafel en om de beurt mogen de kinderen proberen of ze de tafel vlot en goed 

helemaal alleen op kunnen zeggen. Oefenen jullie thuis mee?  

Vandaag worden er 3 koningen in de klas gekroond die op deze dag door hun klasgenootjes 

wat extra geholpen mogen worden. Het wordt vast een feestelijke en gezellige dag. 

Een goed en gezond nieuwjaar gewenst allemaal! 

 

Klas 3 Mansi/ Ilona 

Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar.  

Maandag kwamen de kinderen vol enthousiasme naar school. Ze moesten wel weer even kort 

wennen aan elkaar en aan de regels, maar dat ging eigenlijk vrij snel. Ze hadden vooral weer 

veel zin in het spelen met elkaar en daarnaast hebben ze ook weer heerlijk gewerkt.  

We zijn begonnen met een periode rekenen, deze week zijn we vooral met geld bezig 

geweest. Hoeveel geld krijg je terug en hoeveel muntjes van 50 cent passen in 10 Euro? 

Hoeveel briefjes van 10 heb je nodig voor 200 Euro en wat als je briefjes van 20 Euro 

gebruikt? Daarnaast hebben we ook geoefend met verhaaltjessommen en de kinderen hebben 

gemerkt dat het handig is om de tafels te kennen als je deelsommen moet maken.  

Donderdag hebben we gym gehad en dat vonden de kinderen ook wel heel fijn, lekker 

sportief bezig zijn met het spel De winkel van Sinkel.  

Vrijdag werd het driekoningenfeest gevierd. Het is altijd heel spannend wie er een boon 

vindt. De drie koningen kregen een dienaar en ze mochten vanmiddag kiezen wat we met de 

klas gingen doen. 

 

Nieuws van Annemiek (directeur): 

 

Beste ouders/verzorgers, 
 

Allereerst natuurlijk allemaal de beste wensen voor 2022. 

Ik wens iedereen veel kracht, gezondheid en liefde toe. 
 

Wat fijn en voor sommigen ook wel spannend dat de scholen weer open zijn gegaan 

afgelopen week. 

Volgens mij is de start goed gegaan. Er zijn sommige kinderen niet gestart i.v.m. 

quarantaine, maar het valt tot nu toe mee. 
 

Mocht er een kind of collega corona krijgen,krijgt u dit middels een mail met daarbij een 

informatiebrief van de GGD te horen. 

In deze brief zal i.v.m. AVG vaak niet de naam van het kind staan.  
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Mochten er 3 of meer kinderen/medewerkers corona hebben, gaat vrijwel zeker de klas in 

quarantaine. Dit gaat in overleg met de GGD en u krijgt dit natuurlijk zo spoedig mogelijk te 

horen. 
 

Vandaag wordt in alle klassen het driekoningenfeest gevierd. Helaas kan ik daar zelf nog niet 

bij zijn en dat voelt wel raar. 

Gelukkig kan ik overdag en vooral ‘s ochtends online en telefonisch etc wat dingen doen. Ik 

heb een heerlijke stoel voor het raam gezet en zie het steeds lichter worden. 

Langzaam knap ik zo op. Heel fijn pakken collega’s allerlei dingen op. 

Zoals ik vorige week al in een mail aangaf, werk ik in overleg met de bestuurder vanuit huis 

en kijk goed wat wel/niet lukt, om zo snel weer op te knappen. 

Ik lees mails en jullie kunnen contact zoeken, maar het kan dus ook gebeuren dat ik een 

collega vraag om iets op te pakken of te regelen. 

Blijft dus nog de vraag, mochten jullie een mail o.i.d. hebben, deze behalve naar mijn 

mailadres, de komende tijd ook naar administratie@devrijeschoolalmelo.nl  te sturen. 

Juf Mirjam (IB-er) en Karin Moelard (administratie) zullen een soort van achterwacht  zijn. 

Daarnaast zullen, zoals ik al schreef, ook diverse collega’s taken/klussen overnemen. 
 

Juf Wendy: 

Juf Wendy start a.s. maandag 17 januari weer na haar zwangerschapsverlof. 

Heel fijn dat ze weer terug is, en ik wens haar namens ons allen een goede start toe. 

Op de maandag en dinsdag werkt ze weer in de kleuterklas juf Kim/juf Wendy. Op de 

woensdagen is ze ambulant en zal ze via een vast rooster in de diverse klassen werken, zodat 

de collega’s ook tijd krijgen voor taken, administratie en klussen. Als juf Wendy bij jullie 

kind/kinderen in de klas is, zullen jullie daarvan op de hoogte worden gebracht. 
 

Afscheid juf Marloes: 

Juf Marloes heeft vanaf de zomervakantie het zwangerschapsverlof van juf Wendy op de 

vrijdagen in klas 5 gedaan en vervolgens ook op de donderdagen gewerkt, toen juf Jocelyn 

ziek werd. 

Op deze plek wil ik juf Marloes danken voor haar inzet en betrokkenheid.Elke week kwam 

ze helemaal uit Rhenen naar ons toe met een blij gemoed en veel ideeën en energie. 

De kinderen en de collega’s nemen vandaag afscheid van haar. 

Ze gaat nu op de vrijeschool Amerongen vervang doen en wie weet zien we haar in de 

toekomst weer.  
 

Zwangerschapsverlof van juf Wendy gedaan door juf Kim: 

Juf Kim heeft vanaf de zomer het zwangerschapsverlof van juf Wendy in haar eigen klas 

gedaan. 

Het was zeer fijn dat de kinderen geen wisseling van juf hadden, maar dat juf Kim 5 dagen in 

de week in de klas was. Ik wil haar hierbij danken dat ze de afgelopen tijd dus 5 dagen heeft 

gewerkt. Vanaf volgende week gaat juf Kim weer drie dagen werken woe, do en vrijdag en 

juf Wendy op ma en di. Ik wens ze samen weer een goede start toe. 
 

Vervanger op donderdagen en vrijdagen voor klas 5: 

Gistermiddag is duidelijk geworden dat Monique Reijerink de komende tijd op de donderdag 

en vrijdag in klas 5 zal lesgeven. 

Ze werkt sinds mrt 2021 als zzp-er en zal in die hoedanigheid ook bij ons komen werken. 

mailto:administratie@devrijeschoolalmelo.nl
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De 20 jaar ervoor heeft ze in het regulier basisonderwijs diverse klassen gehad, vooral ook 

hogere klassen. 

Wij zijn blij dat Monique bij ons op school tijdelijk komt werken en wensen haar een goede 

tijd bij ons toe. 

 

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 

 

OPROEP VOOR GETUIGEN: 
Al enige tijd geleden heeft er tijdens het klaaroveren een vervelende situatie plaatsgevonden 

met het doorrijden van een auto na een stopteken.  

Als school zoeken wij mensen die getuigen zijn geweest van dit voorval. 

Wie heeft iets gezien op vrijdag 10 december rond 8.30-8.32 uur?  

Er kwam een witte auto vanaf het winkelcentrum richting oversteekplaats. 

Mochten jullie iets gezien hebben op dit moment, willen jullie dan a.u.b contact 

opnemen met onze verkeersouder: Paulien Schrijver:  schrijver_p@hotmail.com  

 

 

 

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. 

mailto:schrijver_p@hotmail.com
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Op afspraak is het mogelijk om eens een kijkje te komen nemen. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


