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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. 01 

 

02-09-2022 
 

 

AGENDA: 

 
Ma. 19 sept. : studiemiddag; alle kinderen zijn vanaf 13.00u. vrij 

Woe. 28 sept. : studiedag kleuterjuffen; alle kleuters zijn de hele dag vrij 

Do. 29 sept. : gezamenlijk feest met picknick 17.00-18.30u. (nadere info volgt nog) 

Vrij. 30 sept. : Michaëlsfeest 

Vrij. 7 okt.  : muziekavond; aanvang 19.30u. 

Woe 12 okt. : klassenpresentaties; aanvang 11.45u. 

Woe. 12 okt. : studiemiddag; alle kinderen zijn vanaf 13.00u. vrij 

Ma. 17 okt. t/m 

vrij. 21 okt. : herfstvakantie 

ma. 24 okt.  : studiedag; alle kinderen zijn de hele dag vrij 

 

 

 

OUDERAVONDEN: 
(alle ouderavonden beginnen om 20.00u.) 

 

ma. 5 sept. : klas 3 Nicole 

ma. 12 sept. : kleuterklassen 

 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

Klas 2 Marieke: 

Wat hebben we er van genoten om elkaar weer te zien en te spreken. We zijn zo 

langzamerhand weer begonnen met werken en stapten dinsdag in een taalperiode. Maar er is 

zó veel veranderd in de tweede klas! Van het WC-bordje tot het rooster, van de inrichting tot 

de 'nieuwe' lessen...het is allemaal wat. De kinderen zijn dus best moe, zeker omdat ze ook 

weer echt in het ritme moeten komen. Mocht je nieuwsgierig zijn naar onze nieuwe plek, dan 

ben je na schooltijd natuurlijk van harte welkom in de klas.  

 

Afgelopen vakantie ben ik verhuisd, al is het huis (nog lang) niet klaar. Het plan is om 

volgende week een lijst met data van oudergesprekken, ouderavonden, werkavonden, 

fluitenbouwmomenten enz. klaar te hebben. Die zal ik via de mail verspreiden. 
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Klas 4 Mansi/Monique: 

We zijn deze week goed van start gegaan. Zo goed,dat het lijkt alsof de vakantie weken 

geleden was. 

We zijn o.a. een stukje wezen wandelen door de wijk, hebben geoefend met canon zingen en 

hebben een tekening gemaakt van Sjaeland en Mälar (uit de Noordse mythologie). 

 

We wensen jullie allen een fijn weekend  en hopen alle kinderen volgende week weer te 

mogen zien. 

 

Klas 5 Maaike/Wendy: 

Deze week zijn we met elkaar begonnen in alweer de 5e klas! We zijn op een fijne manier 

samen met elkaar aan het werk, al moet er af en toe nog wel even herinnerd worden hoe dat 

ook alweer ging op school. 😉  

 

We zijn met de aardrijkskundeperiode over de Rijn begonnen en na het schrijven en tekenen 

over de vakantie, is er deze week ook al een beginnetje gemaakt met het verhaal van de Rijn 

zelf.  

 

We hebben nu gym aan het begin van de dag en veel kinderen gingen zelfstandig naar de 

gymzaal toe. Dat is voor een eerste keer heel goed gegaan! Er werd ook weer als vanouds 

genoten van de gymles.  

 

Nieuws van Annemiek (directeur): 

Wat was het fijn iedereen weer terug te zien na een warme zonnige zomer. 

De opening van het schooljaar in de zaal was prachtig. Gelukkig konden de ouders van klas 

1 en klas 6 erbij aanwezig zijn; je zou wensen dat alle ouders erbij konden zijn, maar dat past 

jammer genoeg niet. 

De eerste klas werd welkom geheten door juf Sandra en er werden welkomstliederen 

gezongen. 

Vervolgens vertelde iedere leerkracht een klein verhaal dat past bij de ontwikkeling van de 

kinderen in de klas. Iets uit de vertelstof of uit een van de perioden. Klas 4 kreeg zelfs een 

bijzonder raadsel, klas 5 werd door juf Maaike toegezongen, klas 6 hoorde over een steen en 

moesten heel snel kunnen rekenen. Juf Nicole uit klas 3 vertelde een klein stukje uit de 

vertelstof. Juf Marieke, die zo van muziek houdt, vertelde over een bijzondere man die zelfs 

in een kerker bleef zingen. En juf Sandra, die iets langer mocht vertellen, vertelde over een 

bijzondere reis over een smal pad dat tot een circustent leidde. 

Al met al een mooie opening en toen naar de klassen, waar verteld werd over de vakantie en 

natuurlijk ook al weer gewerkt werd. 

Gelukkig kwamen op dinsdag ook de kleuters weer op school en stromen de komende weken 

allerlei nieuwe kleuters binnen. De school is zo weer helemaal bemand. 

 

Kom gerust op het eind van de dag de school binnen om de klassen te bekijken en het werk 

van jullie kind/kinderen te bewonderen. 
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Afgelopen week zijn de leerkrachten al veel in vergaderingen bij elkaar geweest en hebben 

zij uitgewisseld over o.a. de vaklesroosters, bosdagen, praktische en inhoudelijke punten en 

nog veel meer. 

 

Opmaat vrijdag 26 augustus 

Vorige week vrijdag kwam het hele team bij elkaar om inhoudelijk en gezellig met elkaar te 

werken. 

In de ochtend hebben we samen inhoudelijk gewerkt aan de leeftijdsfasen van de kinderen. 

Wat betekent het om met een kleuter te werken, een tweede klasser of 6e klasser? 

Na een kort algemeen overzicht hebben alle collega’s iets verteld of gedaan wat voor haar 

iets zei over de leeftijdsfase en het werk dat je doet. 

Zo hebben we vingerspelletjes gedaan, gezongen, een tafelspelletje gezien en hebben we het  

gehad over bijv. de vertelstof. Geweldig om zo elkaar aan het werk te zien en een prachtig 

palet te krijgen. 

Na een heerlijke lunch, die verzorgd was door de collega’s die in de vakantie jarig waren, 

gingen we naar Saasveld voor een workshop schilderen. Hier sloten collega’s aan die er ‘s 

ochtends niet bij konden zijn en waren we o.a. ook heel blij dat juf Jocelyn er ook bij was. 

We hebben een groot schilderij gemaakt, bestaande uit 9 kleine doeken. We werkten met 

tweetallen en ieder tweetal heeft aan alle 9 doeken gewerkt. Al met al een prima 

samenwerkingsopdracht. Voldaan ging iedereen naar huis. 
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Vergeet -mij – nietje: 

Binnenkort gaat het vergeet-mij nietje verdwijnen. 

De meeste praktische zaken en dingen die bij de klassen horen gaan bij de meeste klassen al 

via Parro; vanaf half september zal dit voor alle klassen zo zijn. 

Daarvoor is dus niet wekelijks een VGM nodig. 

Gezamenlijke informatie, lezen over jaarfeesten, berichten zien uit de diverse klassen, 

nieuws van bijv. MR en van mij kan wel fijn zijn. We zijn er mee bezig dat het wekelijkse 

VGM een maandelijkse nieuwsbrief wordt. 

Zolang kunt u het VGM nog wekelijks lezen. U hoort spoedig hoe de verandering zal gaan 

plaatsvinden. 

 

Parro 

Vanaf half september gaan alle klassen helemaal over op de communicatie via Parro en 

natuurlijk Parnassys. 

We ontdekken steeds meer mogelijkheden via Parro en zullen u daar ook over informeren. 

Preciezere informatie volgt nog. 

 

Afscheid van Bonnie Forster (ouder klas 4 en klas 6) uit de MR 

Bonnie heeft enkele jaren de ouders vertegenwoordigd in de MR en in de GMR. Gelukkig 

blijft ze dit schooljaar onze school nog wel vertegenwoordigen in de GMR. 

Bonnie was in het voorjaar al gestopt, maar we hadden nog geen officieel afscheid van haar 

genomen. Ze werd toegesproken en kreeg 2 mooie boeken cadeau. De kwaliteit van goed 

luisteren en vervolgens kijken wat er gevraagd wordt kwam duidelijk naar boven en dat ze 

het belang van de kinderen, ouders en de school hoog in het vizier had. Heel veel dank 

Bonnie en gelukkig blijf je nog in de GMR en als ouder betrokken. 

 

Leerlingenraad: 

Voor de vakantie is de leerlingenraad gestart. Binnenkort zal de eerste bijeenkomst met de 

kinderen weer plaatsvinden en pakken we de draad weer op. Jullie horen vast en zeker meer. 

 

Nu voor deze week is dit zeker voldoende. 

Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben, neem gerust contact met mij op via mail, 

telefonisch of ‘s ochtends als ik op het plein loop. Dit laatste probeer ik zoveel mogelijk te 

doen, de ene keer bij de onderbouw, de andere keer op het kleuterplein. 

Ik werk vrijwel alle weken op de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. De vrijdagen 

heb ik om de week vrij en op de andere vrijdagen zal ik regelmatig proberen thuis te werken. 

Ik ben dan wel bereikbaar.  

 

MICHAËLS-/HERFSTFEEST 

Voor de vakantie kon helaas door het weer het 

St.Jansfeest/zomerfeest niet doorgaan. 

We hebben als team toen al gezegd dat we aan het begin van het 

schooljaar graag een gezamenlijk feest zouden willen met alle 

ouders/verzorgers, kinderen en collega’s. 

Afgelopen week hebben we hierover gesproken en hebben we 

besloten op donderdag 29 september een gezellige herfst-picknick te organiseren.  
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DUS: ZET IN JULLIE AGENDA: 

 

DONDERDAG 29 SEPTEMBER van 17.00 uur tot 18.30 uur: 

Gezamenlijk feest met picknick. 

 

Meer informatie volgt nog. 

 

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 

 

Luizencontrole: 

Aanstaande dinsdagochtend 6 september is de eerste luizencontrole van het nieuwe 

schooljaar. De klassen 1 t/m 6 worden dan nagekeken. De kleuterklassen worden op een 

ander tijdstip/dag gedaan. Mochten er nog mensen zijn die willen helpen, dan kunt u zich bij 

mij melden. 

M.v.g. Francisca Schutte (conciërge/hoofdluiscoördinator) 

 

Folders/informatiemateriaal: 

Met enige regelmaat ontvangen wij folders en ander informatiemateriaal over bijvoorbeeld 

typecursussen e.d. Deze folders zijn met name vaak bedoeld voor klas 5 en 6. Wij geven 

deze folders niet mee aan de kinderen, maar zetten ze bij het publicatiebordje naast de 

klassendeur neer. Het is dan aan u zelf om zo’n foldertje mee te nemen. 
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Informatie over ouderbijdrage: 
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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. 
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BIJLAGEN: 

 

 


