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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. 21 

11-02-2022 
 

 

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 20.00u. 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 hadden we een beetje rekenen en een beetje taal en dat soms zomaar door elkaar. 

We hebben een aantal filmpjes voor jullie gemaakt en de kinderen hopen dat jullie die 

allemaal gezien hebben. We oefenen het tellen en ook het alfabet voor- én achteruit. We 

kunnen dit samen (dus als groep) al tot de J!!  

Daarnaast oefenen we met het klokkijken. We hebben een eigen klokje gemaakt en oefenen 

iedere dag op onze 'gooi-klok'... Wie niet weet wat dat is moet het thuis maar eens navragen. 

We spelen ook iedere dag een actief spel, soms buiten en soms in de zaal. Zo spelen we 

verschillende tikspelen met bevrijden, 3 is teveel, iemand-is-m-niemand-is-m en het 

spannende 'haaienspel'. 

Het is wel goed dat het bijna vakantie is. De kinderen hebben werkelijk kei-hard gewerkt en 

mogen daarom heerlijk uitrusten na volgende week. Gelukkig doen we dat af en toe ook in 

de klas, dan gaan we heerlijk reuteteuten. Ik gun jullie allemaal een plekje als muurbloempje 

in de klas om op die momenten eens te komen genieten. Wie weet kan dat over een poosje 

weer.... 
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Nieuws van Annemiek (directeur): 

De week begon zo, dat we gelukkig geen klassen thuis hadden, maar vervolgens kregen in de 

loop van de week drie collega’s corona en zijn er andere collega’s ziek. 

We hebben nog wat dagen op kunnen vangen, maar helaas moesten er toch ook weer klassen 

naar huis. 

Hoe het volgende week zal verlopen, moeten we nog zien. Ik doe mijn uiterste best om nog 

zo te schuiven, dat er wel klassen bemand worden, maar het is niet onmogelijk dat er toch 

weer klassen thuis moeten blijven. 
 

Volgende week zal ik elke ochtend of op school zijn, of buiten school/thuis 

(online)vergaderingen, afspraken, bijeenkomsten hebben. Daarnaast werk ik op het eind van 

de middag vanuit huis. 
 

Online lezing Edmond Schoorel: Woensdag 16 februari 19.45-21.30 uur 

Op deze avond wordt er aandacht besteed aan de effecten van corona op ons 

welbevinden.  

Wat doet het met onze kinderen?  

Wat staat ons te doen als opvoeders in deze moeilijke tijd? 
 

Ik beveel jullie deze lezing van Edmond Schoorel van harte aan. 

Ik heb jullie daar afgelopen maandag ook over geïnformeerd. 

Zie ook de losse mail van vrijdag 11 februari. 
 

Jullie  kunnen de webinar live volgen vanaf je computer, tablet of telefoon. Hierbij de 

link:  
 

https://woudgraaf-av.webinargeek.com/online-ouderavond-de-effecten-van-corona-op-het-

welbevinden-van-ons-en-onze-kinderen/join/uf8l2jnz <https://woudgraaf-

av.webinargeek.com/online-ouderavond-de-effecten-van-corona-op-het-welbevinden-van-

ons-en-onze-kinderen/join/uf8l2jnz 
 

Via dezelfde link is het webinar naderhand ook nog te bekijken en beluisteren. De link blijft 

nog een beperkte tijd actief. 
 

MR vergadering: 

A.s. maandagavond 14/2  is er een MR vergadering. Op de agenda staan o.a. de volgende 

onderwerpen: begroting, ouderbijdrage, formatie, “groene plein” etc. 
 

Corona: 

Nu afwachten wat er volgende week uit de persconferentie komt en dan hoop ik dat er voor 

de scholen ook snel meer mogelijk is. We verlangen er naar om weer live dingen rond de 

school te kunnen doen. Zodra er weer mogelijkheden zijn, zullen we jullie zo snel mogelijk 

informeren. 

 

Vriendelijke groet, Annemiek 

 
 

 

 

https://woudgraaf-av.webinargeek.com/online-ouderavond-de-effecten-van-corona-op-het-welbevinden-van-ons-en-onze-kinderen/join/uf8l2jnz
https://woudgraaf-av.webinargeek.com/online-ouderavond-de-effecten-van-corona-op-het-welbevinden-van-ons-en-onze-kinderen/join/uf8l2jnz
https://woudgraaf-av.webinargeek.com/online-ouderavond-de-effecten-van-corona-op-het-welbevinden-van-ons-en-onze-kinderen/join/uf8l2jnz
https://woudgraaf-av.webinargeek.com/online-ouderavond-de-effecten-van-corona-op-het-welbevinden-van-ons-en-onze-kinderen/join/uf8l2jnz
https://woudgraaf-av.webinargeek.com/online-ouderavond-de-effecten-van-corona-op-het-welbevinden-van-ons-en-onze-kinderen/join/uf8l2jnz
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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 

     

 

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. 

 

 

BIJLAGEN: 
 

Theater Sonnevanck in Enschede 

VIER DE VOORJAARSVAKANTIE VIERDAAGSE! 

Tijdens de voorjaarsvakantie opent theater Sonnevanck van 20 t/m 23 februari haar deuren 

en spelen ze iedere dag voorstellingen in hun eigen zaal. Lach je suf bij Pakketje Met, ga 

mee op een spannende berenjacht of verbaas je over de wonderlijke avonturen van De Baron 

van Münchhausen. Er is maar een beperkte capaciteit, dus RESERVEER snel!  

Voor meer info zie: https://www.sonnevanck.nl/ 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsonnevanck.us9.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Da27640b1005f027b2b1b4f3ce%26id%3D220fa9aafd%26e%3Df4ce365014&data=04%7C01%7Cadministratie%40devrijeschoolalmelo.nl%7C815ae1446426424cb0d208d9eaf82de7%7C7ed8beccba724e18a5e390adcf600712%7C0%7C0%7C637799173966635817%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ECrBxuXmeBO8%2BA0rE%2BKUwNnLHzpmuX7fOm1F2yLo8ZA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsonnevanck.us9.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Da27640b1005f027b2b1b4f3ce%26id%3Dd9f6fe9021%26e%3Df4ce365014&data=04%7C01%7Cadministratie%40devrijeschoolalmelo.nl%7C815ae1446426424cb0d208d9eaf82de7%7C7ed8beccba724e18a5e390adcf600712%7C0%7C0%7C637799173966635817%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=p43WMQqfKlG3cnIHgJepx6QxN87igogkyhKue1q96JE%3D&reserved=0
https://www.sonnevanck.nl/

