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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. 22 

18-02-2022 
 

 

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.) 

 

woe. 2 maart: klas 1 Marieke 

 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

 

Klas 1 Marieke: 

Gisteren heb ik jullie een mail gestuurd over de ouderavond van 2 maart, oudergesprekken 

en wat andere praktische zaken. Mocht je deze mail niet ontvangen hebben, wil je dan 

contact met me opnemen? 

Willen jullie de gebroken krijtjes zoveel mogelijk vervangen en de blokjes schoonmaken (dat 

kan met terpetine en een doekje). Onze potloden zijn driekantig speciaal voor het oefenen 

van de juiste pengreep, hopelijk kunnen jullie die (waar nodig) ook vervangen. 

De bosdagen gaan weer van start, wie mee wil kan zich via de mail/parro bij me opgeven. 

Denken jullie aan juiste kleding, eten enz op die dagen? Het halen/brengen van de BSO-

kinderen zal in de app geregeld worden door de klassenouders. 

 

Klas 4 Maaike/Mattis: 

De afgelopen weken hebben we aardrijkskundeperiode gehad en zijn er verschillende 

provincies aan bod gekomen. Ook hadden we tussendoor nog een week online les, maar ook 

toen hebben we goed met elkaar kunnen werken. In de periode hebben ze een lapbook 

gemaakt, misschien hebben jullie er thuis al wat over gehoord. Ik ben benieuwd hoe ze 

allemaal geworden zijn. 
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Na de vakantie staat er een taalperiode op het programma. Naast de lesstof gaan we ook 

bezig met ons toneelstuk! Gisteren hebben we met elkaar gekeken welk toneelstuk we dit 

jaar samen willen gaan doen. Door COVID heeft het een hele tijd niet gekund, maar dit jaar 

gaan we er toch echt voor om weer een toneelstuk op te kunnen voeren. En gezien de nodige 

versoepelingen hoop ik ook heel erg dat we dit dan ook voor jullie kunnen doen! De 

uitvoering van het toneelstuk is op 1 april (en nee, dat is geen grapje       ) Precieze tijden 

komen nog. 

Oudergesprekken 

Na de vakantie komt er een nieuwe ronde oudergesprekken. Deze zal ik via Parro in gaan 

plannen, dus houd de app goed in de gaten. Ik zal nog een bericht plaatsen wanneer de 

agenda gevuld is met gespreksmomenten.  

Ouderavond  

Na de vakantie zal er ook een ouderavond gepland worden. Hierin zullen we kort kijken naar 

de periode die geweest is en wat er dit schooljaar nog aan zit te komen. Deze zal dan weer in 

school plaatsvinden!  

Ik wens iedereen een fijne voorjaarsvakantie.  
 

Nieuws van Annemiek (directeur): 

Na een drukke volle week breekt de vakantie aan. Er is zeer hard gewerkt overal en helaas 

waren er ook nog enkele klassen thuis, maar konden we gelukkig ook nog wat vervang 

regelen. 

De laatste toetsen zijn gemaakt, de diverse perioden zijn weer begonnen, er is druk gespeeld 

en kunstzinnig gewerkt.  

Volop leven dus en nu … vakantie.  Ik wens jullie allemaal een zeer fijne, ontspannen week 

toe! 
 

MR vergadering: 

Afgelopen dinsdagavond was er een online MR vergadering. 

Er is gesproken over de begroting en dit komt de volgende vergadering nog terug. Verder 

informatie uitgewisseld over de coronasituatie, het groene plein, de ouderbijdrage etc. 
 

Corona: 

Afgelopen dinsdagavond was de persconferentie. 

Ook voor de school geeft dit weer mogelijkheden. 

Wat al naar buiten is gekomen is dat ouders weer in de school mogen en dat de cohorten 

(groepen apart) worden opgeheven. Oudergesprekken in de school zullen naar mijn idee dus 

weer mogelijk zijn, net, als ik vermoed, ook ouderavonden.  

De nieuwe richtlijnen moeten nog komen en deze gaan we na de vakantie uitwerken. 

We hebben al een paar kleine dingen kunnen doen, bijv. de kinderen hebben weer door 

elkaar buiten gespeeld en we zijn als leerkrachten weer ‘s ochtends, voordat de kinderen 

binnenkomen, bij elkaar geweest in de zaal. Dit was al lange tijd niet meer gelukt. 

Ook hebben we kunnen besluiten dat de studiedag na de vakantie live kan plaatsvinden. 
 

Voor de rest hoort u spoedig na de vakantie wat de aanpassingen zullen zijn en hoe we deze 

vorm zullen geven. 

Open dag zaterdag 5 maart 10.00-13.00 uur: 

De Open dag van 5 maart kan toch plaatsvinden. 
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De publiciteit komt heel laat op gang, omdat we lang niet wisten of deze dag door kon gaan. 

Wilt u ons a.u.b. helpen door mondeling mensen te attenderen op de open dag en 

aankondigingen via Instagram en facebook te delen? Alvast bedankt!! 
 

Studiedag maandag 28/2: 

De maandag na de vakantie is er een studiedag. 

We gaan dan de hele dag bezig met de regenboogtraining (sociaal-emotionele methodiek 

binnen de vrijescholen). ‘s Ochtends gaan we met z’n allen diverse werkvormen uit de 

regenboogtraining zelf ondervinden; tekenen/schilderen/boetseren/spel etc. 

Na een gemeenschappelijke lunch gaan de collega’s in kleine groepen met elkaar werken aan 

de regenboogtraining, maar dan meer specifiek voor de eigen klas. 
 

Gymnastiek kleding: 

Even in herinnering de afspraken rond de gymkleding. 

Er zijn nog steeds kinderen die denken dat ze een wit broekje en/of wit t shirt aan moeten en 

dit  niet prettig vinden. 

Dit hoeft dus ook niet. Een effen zwart/blauw broekje en/of shirt mag zeker!! 

Dit staat er in de schoolgids: 

De kinderen hebben voor de gymnastiek gymnastiekkleding en – schoenen (geen zwarte 

zolen en in aparte tas): wit, blauw of zwart effen shirt en wit, blauw of zwart broekje 

(onbedrukt). 

 

Ziekmelding en verlofaanvraag!: 

De afgelopen tijd zijn er nog weleens vragen rondom ziek/afwezig melden en rond verlof 

aanvragen. 

Daarom hieronder nog een keer de afspraken hieromtrent uit de schoolgids: 
 

Ziekmelding  
Indien er sprake is van ziekte wordt ervan uit gegaan dat ouders dit altijd mondeling 
melden. U kunt daarvoor bellen tussen 8.00 en 8.25 uur. 

   
Bezoek (tand)arts, orthodontist, therapieën e.d.   
Wij verzoeken u dit zoveel mogelijk buiten de lestijden te regelen. Indien er sprake is van 
therapieën gaan we ervan uit dat deze altijd ruim van tevoren in overleg met de school 
gepland worden. Ons uitgangspunt daarbij zal daarbij altijd zijn: het voorkomen van 
lesverzuim. Om een goede communicatie te bevorderen graag persoonlijk bericht met 
gebruikmaking van het formulier verlofaanvraag wat op de website van de school is te 
downloaden of op te halen bij de administratie.  Geen mededeling door het kind zelf.  
  
Verlof en extra vakantie  
We verwijzen naar de richtlijnen in Bijlage 6 (zie schoolgids). De schoolleiding toetst het 
schriftelijk aangevraagde verlof (incl. reden van het verlof) overeenkomstig de regels van de 
leerplichtwet. Tegen de beslissing is op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht beroep 
mogelijk. Het komt nogal eens voor dat ouders om diverse redenen verlof vragen. We willen 
u erop wijzen dat het niet mogelijk is verlof te verlenen indien de gronden daarvoor volgens 
de wettelijke regelingen niet aanwezig zijn.   
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Voor het aanvragen van verlof kunt u op de administratie een formulier ontvangen.   
De directeur kan een verlofaanvraag waar twijfel bestaat over de rechtsgeldigheid 
overleggen met de leerplichtambtenaar.   
 

Het verlofpapier is te downloaden vanaf de site. 

Het verlofpapier mag meegegeven worden met jullie kind. 

Via de leerkracht kan deze aanvraag dan terecht komen bij de administratie. 

Jullie kunnen de verlofaanvraag ook mailen naar administratie@devrijeschoolalmelo.nl  

 

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 

 

Positie Medezeggenschapsraad: 

Beste ouders, binnenkort komt er binnen de MR een positie vrij in de oudergeleding! 

De MR bestaat uit 2 docenten en 2 ouders. Leden in de oudergeleding worden gekozen bij 

verkiezing door de ouders. 

De MR praat als sparringpartner met de schooldirectie over allerlei beleidsmatige 

onderwerpen (onder meer de begroting van de school en beleidsplannen). Daarnaast heeft de 

MR instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van de school. 

Lijkt het je wat om op deze manier een bijdrage aan onze school te leveren...? Dan kun je 

voor donderdag 11 maart een stukje over jezelf en je motivatie voor in het Vergeet-mij-nietje 

sturen aan: m.wigger@devrijeschoolalmelo.nl (graag met foto!). Ouders kunnen dan tot 

vrijdag 25 maart hun keuze maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:administratie@devrijeschoolalmelo.nl
mailto:m.wigger@devrijeschoolalmelo.nl
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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. 

 

Vacature: 

Voor onze peutergroep en BSO in Almelo is Christoforus Kinderopvang op zoek naar een 

pedagogisch medewerker: 
 

De organisatie 

Christoforus Kinderopvang is een kinderopvangorganisatie die op verschillende locaties in 

Nederland kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang verzorgt. Wij bieden 

opvang in huislijke sfeer en daarbij is de antroposofische visie ons uitgangspunt. In Almelo 

is Christoforus Kinderopvang actief met een peutergroep voor peuters van 2½ – 4 jaar en een 

BSO in het pand van De Vrije School Almelo. 

 

De functie 

Zowel op de peutergroep als de BSO nemen buitenspel, natuurbeleving en meegaan met de 

seizoenen (en daarmee verbonden de jaarfeesten) een belangrijke rol in. Er is een bewust 

ritme in de ochtend met afwisseling tussen rust en activiteit waarbij veel ruimte is voor het 

vrije spel. Daarnaast krijgen de kinderen biologische voeding en wordt er gebruik gemaakt 

van natuurlijk (spel)materiaal. 

Op de BSO worden activiteiten aangeboden maar er wordt vooral ingegaan op de interesses 

van de kinderen. 

Jij zorgt hierbij voor een veilige en liefdevolle omgeving waarin ieder kind de ruimte krijgt 

zich in zijn eigen tempo te ontwikkelen. 

Het betreft een functie voor 2 dagdelen: 

· Een peuterochtend op dinsdag van 8.30-14.00 uur 

· Een BSO middag op donderdag van 14.15 -18.00 uur. 

Daarnaast is er genoeg ruimte om in te vallen op beide groepen. 

 

De persoon 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste pedagogisch medewerker die affiniteit heeft met de 

antroposofische pedagogische benadering van kinderen van 2 – 13 jaar. Op de peutergroep 

werk je zelfstandig dus enige werkervaring in deze leeftijdsgroep is een vereiste. 
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Functie-eisen: 

- Diploma voldoet aan de diplomacheck: Diplomacheck | Kinderopvang werkt! 

(kinderopvang-werkt.nl); 

- Zelfstandig en autonoom kunnen werken; 

- Woonachtig in Almelo of binnen 10km van die plaats; 

- Ervaring in het werken met kinderen en kennis van de antroposofische visie zijn een pre. 

 

Wij bieden: 

- Salaris conform CAO Kinderopvang; 

- Adequate reiskostenvergoeding; 

- Uitgebreide mogelijkheden tot verdieping op antroposofisch-pedagogisch gebied; 

- Pedagogische coaching. 

Soort dienstverband: Deeltijds, Vaste baan 

Werkschema: ma-vr 

Opleiding: MBO (Gewenst) 

Licentie/certificaat: VOG (Gewenst) 

Thuiswerken: Nee 

 

Uw reactie kunt u sturen naar: almelo@christoforuskinderopvang.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 


