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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. 24 

11-03-2022 
 

 

AGENDA: 

 
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. 

di. 5 april  : studiemiddag; alle kinderen vanaf 13.00u. vrij 

vrij. 8 april  : Palmpaasfeest; aanvang optocht 13.30u. 

vrij. 15 april : geen school ivm. Goede Vrijdag 

ma. 18 april : geen school ivm. 2e Paasdag 

ma. 25 april t/m  

vrijdag 6 mei : Meivakantie (hierin vallen dus ook Koningsdag en bevrijdingsdag) 

 

 

OUDERAVONDEN: 
(alle ouderavonden beginnen om 20.00u.) 

 

di. 22 maart  : klas 6 Sandra 

 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

Klas 1 Marieke: 

A.s. dinsdag gaan we naar het theater! We hebben inmiddels genoeg mensen die mee kunnen 

rijden, waarschijnlijk zelfs te veel, dus dat wordt vast gezellig. Fijn dat dat weer kan. 

 

Woensdag 16 maart heb ik weer een studiedag over Hoogbegaafdheid. Juf Wendy zal de klas 

vervangen. 

 

Tijdens de bosdagen valt op dat niet alle kinderen droge kleding bij zich hebben, terwijl de 

kans op nat worden wel erg groot is. Als je kind al vroeg natte voeten haalt (en dat gebeurt 

nog wel eens) dan moet het de hele dag met die natte sokken/broek lopen als er geen schone 

kleren mee zijn gekomen.  

We gaan nog twee keer naar het bos deze periode, mocht je nog mee willen (ook als het een 

deel van de dag is) dan kan dat altijd.  

 

Klas 4 Maaike 

Tijdens de aardrijkskundeperiode hebben de kinderen hard gewerkt aan hun lapbook. Jullie 

hebben ze vast al gezien. Wat hebben ze er goed aan gewerkt en ze zijn erg mooi geworden! 
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Nu in de taalperiode zijn we bezig met het leren van nieuwe spellingscategorieën, 

spreekwoorden en natuurlijk het toneelstuk! De kinderen kunnen niet wachten totdat ze 

weten welke rol ze hebben. Hopelijk lukt dat vandaag en anders horen ze dat maandag. Dan 

gaat het oefenen echt goed beginnen!  

 

A.s. dinsdagochtend gaan we met zijn allen naar het bos! Echt super tof dat het op zo'n kort 

tijdsbestek nog gelukt is. Nogmaals dank aan de ouders die meerijden! We zijn om half 12 

weer terug op school. Zorg voor wat extra brood en drinken, dat kunnen ze vast gebruiken. 

En een kleine lekkernij is ook vast lekker in de broodtrommel        

Een goed weekend gewenst met hopelijk veel      
 

Nieuws van Annemiek (directeur): 

Wat een heerlijk zonnige week! Binnen werd er hard gewerkt, taal-, reken- en heemkunde- 

perioden. Klas 5 is bezig met geschiedenis en klas 6 met klimatologie. Maar buiten gebeurt 

er ook veel, heerlijk in de zon spelen, de eerste vlinders zien, een lieveheersbeestje vinden en 

die in een schelp laten slapen. Stokjes zoeken, touwtje springen, steltlopen, heerlijk graven in 

de zandbak etc. Klas 1 was gisteren heerlijk in het bos en de kleuterklas van juf Kim/Wendy 

is vandaag in het bos. 

Hopelijk blijft het weekend ook zonnig, zodat iedereen daarvan kan genieten. 
 

Corona: 

Zoals ik vorige week schreef hebben we afgelopen week in de vergadering diverse zaken 

besproken rond de nieuwe afspraken: 
 

*Binnenkomst: 

De kinderen in de kleuterklassen blijven op dezelfde manier binnenkomen als de afgelopen 

tijd. Jullie kunnen als ouder wel gemakkelijker gewoon even naar de leerkrachten toe om wat 

te vragen/te regelen. Dat geldt zowel aan het begin van de dag als aan het einde van de dag. 

Als jullie op het eind van de dag nog even in de klas willen kijken, kan dat. 
 

*Voor de klassen 1 t/m 6 hebben we besloten de kinderen alleen naar binnen te laten komen.  

Dit geeft meer rust bij de entree en in de gangen. Ouders blijven ’s ochtends en ’s middag 

buiten het plein en wachten daar op de kinderen. 

De kinderen geven in de de vragenlijst over veiligheidsbeleven aan, dat ze het op dit moment  

rustiger in de gang vinden dan vroeger.  

De deur van de onderbouw gaat om 8.20 uur open. De leerkrachten komen de kinderen niet 

meer buiten ophalen, maar de kinderen hebben 10 minuten de tijd om de school binnen te 

druppelen en worden door de klassenleerkrachten bij de klas ontvangen.  

Om half negen beginnen de lessen en dan moeten de kinderen ook binnen zijn. 

Mochten jullie de leerkracht iets willen vragen of zeggen, kunnen jullie even de school in. 

Jullie kunnen natuurlijk ook bijv. even een traktatie o.i.d. naar binnen brengen.  

Wel wil ik er op wijzen dat het voor een leerkracht ’s ochtends fijn is zich op de kinderen te 

kunnen richten en dat, mochten jullie een vraag o.i.d hebben, je beter op het eind van de dag 

even naar binnen kunt gaan. 

Wij verzoeken jullie wel om pas naar binnen te gaan als de klassen uit zijn en de kinderen 

buiten zijn. 
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Mochten jullie even in de klas/school willen kijken, kom dan gerust op eind van de dag, als 

de kinderen de school hebben verlaten. 

 

*Het koor van klas 4, 5, 6 is afgelopen woensdag weer begonnen. Het klonk weer heerlijk in 

de school. 
 

*De weekopening voor klas 1 t/m 6 begint aanstaande maandag weer. Er wordt dan samen 

gezongen en een verhaal verteld. De leerkrachten doen dit om de beurt en ik vertel ook mee, 

omdat ik het fijn vind zo nu en dan bij de kinderen te zijn. 
 

*De eerste uitjes hebben afgelopen week weer plaatsgevonden en kunnen dus gewoon weer. 
 

*De pauzes gaan weer terug naar zoals ze een lange tijd geleden waren. 

De klassen 1 t/m 6 hebben om 10.30 uur tegelijkertijd pauze. Klas 1 en klas 2 spelen dan op 

het kleuterplein en klas 3 t/m 6 speelt op het grote plein. Vaak speelt klas 6 voor de rust op 

een ander tijdstip. De grote pauze is van 12.15-12.45 uur voor klas 4 t/m 6; voor klas 1 t/m 3 

is deze van 12.45-13.15 uur 
 

*Het team heeft ook te kennen gegeven dat we graag een feest willen met kinderen, ouders 

en leerkrachten etc.; misschien bijv. wel het Sint Jansfeest. We zullen jullie daarbij snel 

betrekken. 

Ondertussen zijn  we ook bezig met het organiseren van de lentefeesten; 21 maart, 

Palmpasen en Paasfeest 
 

*Theater, cultuur en muziek 

Gelukkig zullen de bezoekjes aan theatervoorstellingen etc. ook weer plaats gaan vinden. 

Ook zijn we bezig met een theatervoorstelling voor klas 5 en 6 in school. 

Klas 2 en 3 zullen vanaf volgende week fluitles hebben, gegeven door een muziekdocent van 

buiten de school. Dat sluit mooi aan bij de muzieklessen door de eigen leerkrachten. 
 

Open dag zaterdag 5 maart  

De open dag was gezellig. Er waren vrij veel nieuwe gezinnen en veel ouders, opa’s en 

oma’s  kwamen even langs om eindelijk weer even in school te zijn en rond te kunnen 

kijken. 

Maandag 28 maart is er een informatieavond en woensdag 13 april is er een “wijk open dag”. 

Mochten jullie belangstellenden kennen, laat ze dan gerust contact opnemen met de school of 

op deze bijeenkomsten komen.  
 

Absentie: 

Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van Parro en dat is erg fijn. 

Ik wil jullie er wel op attenderen dat een absentiemelding telefonisch moet gebeuren. Als 

jullie dan nog wat extra informatie etc. willen geven aan de klassenleerkracht via Parro, is 

dat natuurlijk prima.  

Dus geen absentie doorgeven via Parro of mail alleen, want deze wordt ‘s ochtends niet altijd 

gezien. 

 

Vriendelijke groet, Annemiek 
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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. 

 

 

 


