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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. 25 

18-03-2022 
 

 

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: 

Wat hebben we een heerlijke ochtend beleefd in Hof88 afgelopen dinsdag. Voor iedereen die 

óók wil kijken speelt Sonnevanck het stuk 'Pakketje met' nog in het theater op 3 

april Kaarten Pakketje Met - 3 april 2022 (sonnevanck.nl) 

Het stuk is geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 5 jaar. 
 

Gisteren was het even spannend in het bos, alle ouders die normaal meegaan om te helpen 

hadden thuis een ziek kind en kwamen dus niet. Gelukkig was de moeder van Ian er wél en 

onze eigen juf Sterre. Hopelijk zijn alle andere moeders er volgende week gewoon wel weer 

bij. Wie wil iets lekkers bakken/koken in het bos a.s. donderdag? We gaan dan voorlopig 

weer voor de laatste keer en zouden dat best feestelijk willen afsluiten. Aanmelden kan bij 

mij, via Parro. 
 

Na volgende week gaan we weer lekker rekenen, dan sluiten we de periode rondom Bart de 

Boswachter weer af. 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sonnevanck.nl%2Ftickets%2Fpakketje-met-3-april-2022&data=04%7C01%7Cadministratie%40devrijeschoolalmelo.nl%7Cab072132d6134721755208da08499b4d%7C7ed8beccba724e18a5e390adcf600712%7C0%7C0%7C637831409518911855%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5TXCuXLPRXrm0sVUCTKOntXWuRY86bUTChjtj9W703U%3D&reserved=0
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Klas 2 Nicole: 

Juf, gaan we naar rekenland of rekenen we in het werkboek? Op donderdag beginnen we de 

dag met gymles waardoor de periode pas na de pauze begint. Het "dagbegin" doen we dan 

ook pas tegen 11.00 uur. Beetje gek aangezien we de dag dan allang begonnen zijn. Maar 

zingen en bewegen doet deze klas graag en al snel pakken we het ritme dan weer op. We 

gaan in deze periode dan ook naar rekenland en de kinderen hebben een hele lijst aan leuke 

dingen bedacht die daar te doen zijn. We berekenen hoe laat het is, hoeveel de entree kost, 

hoeveel mensen in de rij staan voor de achtbaan, hoeveel pinguïns of ballen er in de 

ballenbak zijn en spelen het spel bij het kraampje van de tafel van 6. Bij 4 zessen win je een 

bos bloemen en bij 12 zessen een beker bijvoorbeeld. Deze klas heeft zelf genoeg ideeën om 

een hele periode rekenland te vullen. Volgende week krijgt dit dan ook een vervolg.  
 

De tuinbonen hebben we overgepoot van glazen potjes in potjes met aarde en ze groeien al 

flink. De tuinkers groeide zo snel dat we dit gisteren al lekker konden opsmikkelen. 
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Klas 3 Mansi/ Ilona: 

De periode over de ambachten is begonnen. We hebben het deze week uitgebreid gehad over 

de molen en de molenaar. We hebben iets geleerd over de geschiedenis en over de 

verschillende soorten molens. Ook hebben we iets geleerd over de werking van een molen en 

de taal van de wieken. Wist je dat er ook veel gezegdes zijn die over de molen of molenaar 

gaan?  
 

Bij het rekenen kwamen we erachter dat eigenlijk alle kinderen het rekenen met geld heel 

leuk vinden, ineens blijkt het optellen en aftrekken iets makkelijker! Het delen is nog wel 

lastig, maar dat gaat ook telkens iets beter. Al met al hebben we deze week weer heel hard 

gewerkt.  
 

Dinsdag hebben we voor het eerst les gehad in fluiten. Vorige week hebben we onze fluiten 

gepoetst en in de olie gezet en nu mochten we erop spelen. De juf heeft ons al wat tonen 

geleerd en ze heeft ook gespeeld op haar panfluit. Het was een hele leuke les. Ze komt nog 

bij ons tot de zomervakantie, dus we gaan vast nog heel veel leren.  
 

Op woensdag hebben de kinderen prachtige, op Japanse kunst geïnspireerde, tekeningen 

gemaakt. Mochten jullie de school binnenkomen, kijk dan maar eens hoe mooi.  

In de week van 27 maart houden we oudergesprekken, via Parro is de kalender verstuurd. 

Zouden jullie je willen inschrijven als dat nog niet is gedaan?  
 

Deze week hebben we een klassenouderoverleg gehad. We hebben naar de planning gekeken 

voor de rest van dit schooljaar. Gelukkig kunnen we weer wat activiteiten plannen. Wij 

hopen dat jullie, waar nodig, kunnen helpen.  
 

Het eerstkomende feest is Palmpasen, daarvoor gaan we in ieder geval een Palmpasenstok 

maken. Ook hebben de kinderen in de week van 4 april een naald nodig met een groot oog, 

zodat ze lekkers kunnen rijgen voor aan de Palmpasenstok.  
 

Volgende week gaan we verder met de ambachten periode, we gaan leren over veel 

verschillende handwerkberoepen en Juf Marieke gaat ons dinsdag iets moois laten zien. 

 

Klas 5 Nienke/Monique: 

We hebben deze week de geschiedenisperiode over het oude Egypte en Griekenland 

afgesloten met een online Quiz. Matthijs was de grote winnaar! Er zullen nog wat foto’s op 

Parro geplaatst worden. Binnenkort starten we met de tweede Plantkundeperiode.  
 

We gaan weer meer gebruik maken van de agenda. Wilt u zorgen dat uw kind zijn/haar 

agenda altijd bij zich heeft en wilt u zo af en toe kijken of er huiswerkopdrachten in staan en 

uw kind daar aan herinneren?  
 

Bij het vervangen en aanvullen van de Lyra kleurpotloden, kwamen we erachter dat 

sommige schooletuis net te kort zijn, waardoor de potloden er niet in passen. Mocht dit het 

geval zijn dan mag uw kind ook een eenvoudig en niet te groot etui van huis meenemen. U 

kunt in de schoolgids vinden welke schrijf- en tekenmaterialen zelf aangeschaft moeten 

worden en welke door school worden geleverd. Glitterpennen, stiften etc. worden weer mee 

naar huis gegeven.  
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Maskers gemaakt door leerlingen van klas 5 

 

Nieuws van Annemiek (directeur): 

Deze week geen bericht omdat ik zeer veel afspraken had en een inspirerend tweedaags 

directeurenoverleg. Volgende week weer meer. 

Ik wens iedereen zonnige dagen toe. 

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.  

Vorige week maandag zijn we naar Deventer geweest voor een netwerkdag interne 

vertrouwenspersonen van Athena. Binnenkort zullen we ons tijdens een weekopening weer 

zichtbaar maken voor de kinderen en kort uitleggen waarvoor ze naar ons toe kunnen komen. 

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 

 

Verkeersbrigade:  

Hoewel het nog enige tijd weg is, zijn we alweer bezig om de bezetting voor de 

verkeersbrigade voor volgend schooljaar rond te krijgen. Zoals ieder jaar, stoppen er ook 

aankomend jaar brigadiers. Daarom zoeken we (groot)ouders/verzorgers die in het nieuwe 

schooljaar een kwartier per week beschikbaar zijn om te helpen met het veilig oversteken. 

Dit kan zowel in de ochtend (8.15-8.30 uur) als in de middag (14.15-14.30 uur, woensdag 
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13.00-13.15 uur). Mocht u niet iedere week kunnen, maar wilt u af en toe invallen of 

bijvoorbeeld om de week brigadieren, dan kunt u zich ook aanmelden.   

De kinderen die na de zomer naar de 6de klas gaan, kunnen in de middagen assisteren (altijd 

met een volwassene) en zullen hiervoor apart benaderd worden. Misschien kunt u het alvast 

eens bespreken met uw kind of hij/zij dit leuk zou vinden. Alle brigadiers krijgen voor hun 

eerste maal brigadieren één ochtend les van de verkeersagent. Mocht u interesse of vragen 

hebben, dan kunt u zich melden bij de verkeersouder van school via 

administratie@devrijeschoolalmelo.nl 

 

Studiedag vrijdag 25 maart en Vergeet-mij-nietje: 

Volgende week vrijdag (25 maart) is er een studiedag; alle kinderen zijn deze dag vrij. 

I.v.m. deze studiedag zal het Vergeet-mij-nietje volgende week op donderdag uitkomen. 

 

 

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. 

 

 

 


