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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. 26 

24-03-2022 
 

 

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; zie bij ‘Algemene mededelingen’ voor informatie 

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) 

 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

Drie kleuterklassen: 

Lentefeest: 

Eindelijk konden we met onze kleuterklassen weer een uitje organiseren. Heel hartelijk 

werden we maandag 21 maart bij “Kinderboerderij Beeklust” ontvangen door een van de 

medewerkers. Hij heeft de 3 klassen afzonderlijk, op geheel eigen wijze rondgeleid bij de 

dierenverblijven. Daarna konden de kinderen naar hartelust spelen en ontdekken, wat de 

natuur hen op deze zonnige lentedag kon laten zien. Een heerlijke dag!. 

Dank aan alle ouders/verzorgers die mee zijn geweest. 

 

Klas 1 Marieke: 

A.s. woensdag gaan we naar de bibliotheek. Een deel van ons bezoek is gericht op de vraag 

hoe je je kind thuis kunt ondersteunen bij het leren lezen en dan vooral bij het kweken van 

leesenthousiasme. Ik hoop dat er heel veel ouders/oma's/opa's meegaan! We vertrekken 

direct na schoolbegin om 8.40u. 
 

Vandaag was de laatste keer dat we naar het bos gingen in deze periode. Dank aan alle 

ouders die geholpen hebben! Na de meivakantie gaan we weer. We sloten met deze dag onze 

periode over Boswachter Bart al weer af. We hebben veel geleerd, bijv. over de mol en de 

kriebelbeestjes. Maar ook over de 'zing-woorden' en de 'plank-woorden'. Afgelopen week 

schreven de kinderen hun eerste echte eigen verhaal....zó knap.  
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Klas 2 Nicole: 

Vandaag ronden we de rekenperiode naar rekenland af met allerlei rekenspeltjes. Ook met 

een klokkijkspel met analoge en digitale tijden. Blijven jullie thuis verder oefenen met m.n. 

de kwartieren? Volgende week begint er weer een taalperiode. 
 

De kinderen moeten uiterlijk volgende week woensdag een stok in de vorm van een kruis 

meenemen voor de palmpaasoptocht. Wie heeft er wat buxustakjes voor ons? Rijggoed 

krijgen de kinderen op school. 

* een kruis van ‘natuurlijk’ hout van ongeveer 50x30 cm. voorzien van punt en naam kind. 

   Graag de twee takken stevig bevestigen (een mooi gemaakt kruis kan evt. ook meerdere 

   jaren gebruikt worden) 

* naald met stompe punt, voorzien van naam (in een kartonnetje) 

* sterk draad om mee te rijgen (geen naaigaren) 

 

Klas 3 Mansi/ Ilona: 

Wij zijn deze week begonnen met een leuk verhaal over maart tijdens de weekopening in de 

zaal. Daarna begonnen we in de klas met een liedje over de smid. Misschien heeft u hier wel 

iets van gehoord. Juf Marieke had in de klas al spullen gebracht en mooie kunstwerken 

opgehangen, omdat we het zouden hebben over de glazenier. We hadden alleen niet aan de 

muziekles gedacht en daardoor was er eigenlijk te weinig tijd om goed te kunnen laten zien 

wat juf Marieke kan met glas in lood. We hebben nu al wel een heel klein voorproefje gehad, 

maar volgende week maandag zal ze ons laten zien wat ze kan en mogen de kinderen ook 

zelf proberen om glas te snijden en wie weet wat nog meer? 
 

We zijn ook erg druk bezig geweest met het oefenen van de tafel van 7 en het gaat echt 

steeds beter. Wilt u thuis ook eens vragen of ze de sommen kennen en ze misschien 

overhoren of helpen met oefenen? 

 

In de klas vinden de kinderen het fijn om hun eigen kindspreuk op te zeggen, dat is een tijd 

niet gebeurd helaas. Sommige kinderen kennen de spreuk goed, andere kinderen hebben hier 

en daar nog wat hulp nodig. Het is heel fijn voor ons om te zijn dat de kinderen er zo 

enthousiast over zijn.  
 

Volgende week zijn er oudergesprekken. Graag zouden we jullie willen vragen om de 

activiteitenlijst voor de rest van het jaar dan in te vullen. We sturen de lijst ter inzage via 

Parro, maar daarop kunnen jullie niet reageren. Het zou fijn zijn als we de lijst ingevuld 

krijgen, vele handen maken licht werk.  
 

De kinderen hebben voor Palmpasen een natuurlijke stok (geen bamboe of gekocht hout) 

nodig. We willen jullie vragen om twee stokken in kruisvorm mee te geven. De lengte moet 

maximaal 40 cm zijn. Het is fijn als de stok voorzien is van de naam van uw kind. Graag 

voor 6 april inleveren. 
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Nieuws van Annemiek (directeur): 

Met dit heerlijke weer heb ik veel te veel binnen gezeten, maar ’s avonds probeer ik 

dagelijks nog even in mijn moestuin te werken. 

Wat gebeurt er veel in de natuur, maar ook binnen school. 

Heerlijk dat ouders op het eind van de dag zo maar even de school inlopen om te kijken hoe 

de klas er uit ziet of even de schriften van kinderen te bekijken. 

Doe dit gerust. 
 

In bijna alle klassen zijn de de oudergesprekken ook al in volle gang. 

We zijn ook al druk aan het vooruitkijken naar Palmpasen, Pasen, Pinksteren en St Jan. 

Hoe kunnen en willen we dat vorm geven? U hoort spoedig per feest wat we gaan doen. 
 

A.s. vrijdag hebben we een studiedag, waarbij we met z’n allen ’s ochtends op allerlei 

manieren inhoudelijk bezig gaan over ons vrijeschoolonderwijs en we ’s middags met elkaar 

gaan lunchen en mogelijk een eind wandelen. 

Na een hele lange tijd kunnen we elkaar weer eens op een andere manier ontmoeten. 
 

De afspraken rond corona zijn vrijwel verdwenen; wel willen we jullie vragen om je kind 

met klachten thuis te houden en mocht het corona hebben, de quarantaine in acht te nemen. 

 

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 

 

Informatie Palmpasen: 

Over niet al te lange tijd is het feest van PalmPasen.  

De dag was al zo goed als in kannen en kruiken, maar er is toch nog een wijziging gekomen 

waardoor wij met elkaar nog wat langer moeten nemen om het programma te herschrijven. 
 

In de loop van de volgende week ontvangt u bericht los van het Vergeetmijnietje.  
 

Namens het college, Maaike Wigger 

 

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. 
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Dit kan zowel in de ochtend (8.15-8.30 uur) als in de middag (14.15-14.30 uur, woensdag 

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. We zoeken in ieder 

geval voor de maandagochtend twee brigadiers en mogelijk nog voor andere dagen.   

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

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

administratie@devrijeschoolalmelo.nl 

 

Studiedag vrijdag 25 maart: 

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

 

 

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. 

 

 

 


