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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. 18 

21-01-2022 
 

 

AGENDA: 
 

woe. 26 jan. : inloopochtend kleuterklassen 8.30-10.00u, bedoelt voor ouders die nog geen 

kinderen bij ons op school hebben, gaat NIET door vanwege corona 

maatregelen, zie affiche verderop in dit Vergeetmijnietje 

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

woe. 2 febr. : informatie-/inschrijfavond 20.00-21.30u, bedoelt voor ouders die nog geen 

kinderen bij ons op school hebben. Aangepast vanwege corona maatregelen, 

zie affiche verderop in dit Vergeetmijnietje 

ma. 21 febr. t/m 

vrij. 25 febr. : voorjaarsvakantie 

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

 

 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

Klas 1 Marieke: 

Afgelopen donderdag stuurde ik iedereen van onze klas een brief over de afgelopen en 

toekomende tijd. Ik hoop dat jullie die allemaal ontvangen hebben en bij vragen weet je me 

te vinden. 

We moeten nog steeds veel ventileren en dat maakt het in het lokaal soms wel koud....Het 

alternatief is dat we om de haverklap naar buiten moeten om op dat moment in de klas alles 

tegen elkaar open te kunnen zetten. Ik vind dat dat te veel lestijd kost, dus ik kies ervoor om 

goed te luchten. Daarom is het erg belangrijk om de kinderen bijvoorbeeld een extra 

vestje/trui o.i.d. mee te geven dat op school mag blijven. Dan kunnen ze zich desgewenst wat 

warmer aankleden. 

Van een aantal ouders kreeg ik door dat er nog veel eten/drinken mee naar huis gaat. Op tijd 

eten en drinken blijven we oefenen, maar het is voor mij goed om te weten bij wie er veel 

mee terug komt. Willen jullie dat aan me doorgeven? Weet dat ze in de 1e pauze ongeveer 

15 minuten hebben voor fruit en drinken en in de 2e pauze 20 minuten voor brood en 

drinken. Het is dus niet zo dat ze geen tijd krijgen... 
 

Voor het Letterfeest heb ik al een aantal heerlijke meldingen! Wil je doorgeven wat je gaat 

maken?  

 

Klas 3 Mansi/ Ilona 

Ook deze week zijn we weer druk bezig geweest met allerlei dingen. Driekoningen is nu 

voorbij en heeft plaats gemaakt voor Koning Winter. Het weer werkt zelfs een beetje mee. 
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Voor de periode zijn we deze week vooral bezig geweest met staafgrafieken. Daar moet je 

wel wat informatie voor verzamelen en daar zijn de kinderen druk mee geweest. De 

rekensommen worden wel wat lastiger en de kinderen zijn daarom druk in de weer met alle 

tafelsommen. Veel kinderen kennen ze al goed, maar oefenen blijft echt nodig. De kinderen 

hebben vandaag een tafelposter meegekregen, misschien is het handig als die op een 

opvallende plek in huis komt te hangen. 

Daarnaast zijn we ook aan het oefenen met begrijpend lezen, eerst een tekst lezen en er 

daarna vragen over beantwoorden. Wat is dit voor soort tekst, welke titel past er het best bij 

of wat betekent het woord nauwelijks? Het zijn allemaal vragen die de kinderen hebben 

geoefend. 

We hebben deze week ook weer lekker geschilderd en met het handwerken schiet het ook 

lekker op.  

Vandaag hebben we ook nog leuke tekeningen gemaakt en we hebben ook nog lekker een 

keertje extra buiten gespeeld. 

 

Klas 1 tm 6: 

Beste ouders, de komende weken worden de toetsen van het leerlingvolgsysteem afgenomen 

in de klassen 1 tm 6. 

 

Nieuws van Annemiek (directeur): 

Beste ouders/verzorgers, 
 

Wat vliegt de week voorbij! 
 

Mijn herstel vordert gestaag. Ik hoop volgende week 1 of 2x een kopje koffie te gaan drinken 

op school en verder werk ik de ochtenden en op het einde van de middag vanuit huis. 

Juf Mirjam (IB-er) en Karin Moelard (administratie) blijven achterwacht. Daarnaast nemen 

ook diverse collega’s taken/klussen over.  Zie ook VGM van vorige week. 

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

een collega vraag om iets op te pakken of te regelen. 

Vanaf volgende week hoeven jullie een mail o.i.d. niet ook nog aan 

administratie@devrijeschoolalmelo.nl  te sturen. 

 

Vriendelijke groet, Annemiek 

 

 

ALGEMENE MEDEDELINGEN: 

 

Mededelingen van de vertrouwenspersonen: 

Wendy Heeroma (leerkracht kleuterklas en ambulant) en Nienke Bramer (leerkracht klas 5) 

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:administratie@devrijeschoolalmelo.nl
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Herhaling :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 via schrijver_p@hotmail.com  

 

Inloopochtend en inschrijf-/informatieavond: 

De inloopochtend van woensdag 26 januari a.s. gaat niet door vanwege corona maatregelen. 

Over de informatie-/inschrijfavond op 2 februari a.s. is nog niet zeker te zeggen of deze 

doorgaat, hiervoor wachten we nog even de persconferentie van 25 januari a.s. af. Wel 

kunnen op afspraak individuele rondleidingen en informatie gegeven worden. 

Kent u mensen die geinteresseerd zijn in onze school, attendeert u ze dan op deze 

mogelijkheid, ze zijn van harte welkom. 

 

 

mailto:schrijver_p@hotmail.com
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Studiemiddag donderdag 27 januari a.s: 

Volgende week donderdag is er een studiemiddag. Alle kinderen zijn deze dag vanaf 13.00u 

vrij. 

 

 

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. 

 

 

 

 
 

 

 


