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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. 20 

04-02-2022 
 

 

 

AGENDA: 

 
ma. 21 febr. t/m 

vrij. 25 febr. : voorjaarsvakantie 

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

za. 5 maart  : open dag van 10.00-13.00u. 

vrij. 25 maart : landelijke studiedag; alle kinderen hele dag vrij 

ma. 28 maart : informatie-/inschrijfavond van 20.00-21.30u. Deze avond is bedoeld voor 

ouders die nog geen kinderen bij ons op school hebben. 

 

 

OUDERAVONDEN: 
(alle ouderavonden beginnen om 20.00u.) 

 

ma. 14 febr. : drie kleuterklassen, online ouderavond over leerrijpheid 

 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

Drie kleuterklassen: 

Maandag 14 febr 20.00 is er een online ouderavond is over leerrijpheid voor alle drie de 

kleuterklassen. Vandaag volgt een uitnodiging via de mail. 

 

Klas 1 Marieke: 

Deze week hebben we de overstap gemaakt naar de rekenperiode, we gaan ons onder andere 

bezig houden met het leren klokkijken. Dus we hebben ontdekt waar je de tijd allemaal bij 

nodig hebt ("zodat je weet hoe laat je naar bed moet') en waar je een klok ziet ("op een 

kerktoren, in de klas, bij mama op het nachtkastje"). We gaan ook weer veel tellen en 'echte' 

sommen maken. Daarnaast blijven we natuurlijk het lezen en schrijven oefenen, onder 

andere door ons dagelijkse dictee. Blijven jullie ook thuis veel lezen?  

Daarnaast zijn we met iets héél moeilijks bezig: we leren het alfabet opzeggen van a tot z 

maar ook achteruit! Dat lukt al best een stukje, hopelijk kunnen we jullie dat een keer live 

laten zien! 
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Nieuws van Annemiek (directeur): 

Beste ouders/verzorgers, 
 

Een kort berichtje, want het was een volle week met vooral in de klassen 1 t/m 6 veel 

kinderen en leerkrachten ziek, klassen helaas naar huis, maar ondertussen gebeurde er ook 

veel moois. 

De kleuterklassen vierden het lichtjesfeest afgelopen woensdag met zelfgemaakte kaarsjes, 

veel liedjes, een mooi verhaal en heerlijke pannenkoeken. 

Klas 1 leerde de laatste tweetekenklank. En natuurlijk nog veel meer in alle klassen. 

Ondertussen zijn we aan het toetsen en dat is een hele toer, omdat er steeds zieke kinderen 

zijn, maar we doen wat mogelijk is. 

Afgelopen donderdag was er ook nog een online ouderavond, waar juf Monique zich aan de 

ouders kon voorstellen. Ondanks dat het niet live kon, was het wel fijn om elkaar te zien en 

te horen. 

Ik wens iedereen veel kracht, moed en gezondheid toe in deze bijzondere tijd. 
 

Zelf zal ik volgende week weer 2 a 3 momenten van 1,5/2 uur op school zijn en werk ik op 

de andere dagen ‘s ochtends en op het eind van de middag vanuit huis.  
 

Corona: 

We houden jullie via een mailtje op de hoogte als er een kind of leerkracht een positieve 

zelftest of PCR test heeft. Aan het eind van de week hebben we besloten om, als een kind 

een positieve zelftest heeft en de PCR test is op een later tijdstip ook positief, niet nog een 

keer een mailtje te sturen. 
 

Zelftesten: 

De kinderen van klas 4 en klas 5 krijgen volgende week weer zelftesten mee. Mochten jullie 

dit niet willen, laat mij dat dan even weten. Mocht je dat al bij mij gemeld hebben, hoeft dat 

niet nogmaals. directie@devrijeschoolalmelo.nl  

Zit jullie kind in een lagere klas en willen jullie graag zelftesten,  kunnen jullie je tot mij 

wenden met een vraag en kan ik kijken of er nog wat is. 

De school kan testen bestellen voor het personeel en de kinderen van klas 4, 5 en 6, maar er 

zijn er ook altijd wat extra.  

 

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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Lichtjesfeest in de kleuterklassen 

 

 

 

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. 


