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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. 19 

28-01-2022 
 

 

AGENDA: 
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 2 Nicole: 

Dit was alweer de laatste week van deze rekenperiode en er is flink gewerkt en veel geleerd. 

De kinderen hebben naast het maken van sommen en het oefenen van de tafels ook met veel 

enthousiasme gewerkt met de plankjes. Door draden naar de spijkers met antwoorden uit de 

tafelrijen te spannen ontstaan mooie stervormen. Kunt u op onderstaande plankjes de 

verschillende tafels ontdekken? Een aantal kinderen ontdekten al dat de tafel van 4 en 6 

dezelfde 5 ster vormen bijvoorbeeld Hoewel een aantal kinderen al erg ver zijn gekomen 

moeten zij naast het spannen van de draden het ook in een boekje verwerken en wellicht 

komt het vandaag nog niet helemaal af. Volgende week vinden we vast wel momenten om er 

nog verder aan te kunnen werken. We starten dan in ieder geval met een taalperiode waarbij 

de fabels een belangrijke rol zullen spelen. 
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Klas 4 Maaike/Mattis: 

We hebben de afgelopen weken hard gewerkt tijdens de rekenperiode. Centimeters, 

decimeters, meters en alles omrekenen. Verhoudingstabellen, redactiesommen en digitale 

klokken in de middag/avond zijn ook nog langs gekomen. Vooral de digitale klokken blijven 

voor sommige kinderen nog hard oefenen. Blijf dit ook thuis doen! Dit wordt zo nu en dan 

herhaald, maar het echte oefenen en leren gaat in de 4e klas niet meer verder. Dit geldt ook 

voor de tafels. Mocht je het idee hebben dat ze nog niet voldoende erin zitten, dan is 

tafeltjesleren.nl een fijne site om mee te oefenen in het automatiseren.  

Volgende week beginnen we met een aardrijkskundeperiode en zullen we de provincies 

behandelen en komt er ook iets heel nieuws aan bod...  

Sinds vorige week ben ik in de klas elke dag bezig met een kwartiertje muziek. We fluiten 

wat af, leren ritmes lezen d.m.v. muzieknotatie en kunnen zelfs een 1e liedje al op een rustig 

tempo samen spelen.  

We zijn dus lekker druk geweest en stomen lekker door richting de voorjaarsvakantie :) 

 

Nieuws van Annemiek (directeur): 

Beste ouders/verzorgers, 
 

Wat heerlijk om afgelopen maandag en woensdag even op school te zijn, collega’s en 

kinderen te zien. 

Volgende week ga ik proberen 2x 1,5 /2 uur in de ochtend op school te werken. Daarnaast 

werk ik ‘s ochtends en eind van de middag vanuit huis; volg online vergaderingen, heb 

overleggen en regel van alles. Heel fijn dat ik vanuit huis een heleboel kan doen. 
 

Juf Mirjam (IB-er) en Karin Moelard (administratie) blijven achterwacht.  Zie ook VGM van 

twee weken geleden. Ik lees mails en jullie kunnen contact zoeken met mij. 
 

Directie-overleg Athena: 

a.s. Maandag 31 jan. is er een online directeurenoverleg. Het voordeel is dat ik dan mee kan 

doen. Het zal o.a. gaan over financiën, burgerschap, bewegingsonderwijs, onderwijskundig 

leiderschap, NPO etc.. 
 

Corona: 

Over de laatste ontwikkelingen ga ik jullie, na de mail van afgelopen woensdag, morgen nog 

een aparte mail 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 
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Inloopochtend en inschrijf-/informatieavond: 

De informatie-/inschrijfavond op 2 februari a.s. gaat vanwege coronamaatregelen niet door. 

Wel kunnen op afspraak individuele rondleidingen door de school 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. 
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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. 

 

 

 

 

 
 

 


