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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. 02 

 

09-09-2022 
 

 

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) 

Do 29 sept. : Michaëlsfeest 

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

Woe 12 okt. : klassenpresentaties; aanvang 11.45u. 

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. 12 sept. : kleuterklassen 

di. 20 sept. : klas 3 Nicole 

 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

Klas 2 Marieke: 

Gisteren hadden we onze tweede gymles, heel anders dan de eerst maar daarom niet minder 

leuk! We liepen in de regen heen én weer terug. Op dergelijke dagen zou het fijn zijn als alle 

kinderen een jas bij zich hebben, anders lopen ze de hele dag in natte kleding. Fijn dat alle 

meisjes hun haar vast hadden (vlecht/staart), voor sommige jongens zou een elastiek ook wel 

kunnen. Eventueel is een (elastieken) haarband ook een idee. 
 

Nieuws van Annemiek (directeur): 

De eerste echte volle week met alle kinderen in school is voorbij.  

De roosters draaien, alle vaklessen zijn weer gestart. Juf Vieke was er weer (zij was vorige 

week ziek) en de nieuwe gymmeneer Joost heeft alle klassen gezien. 

Ik probeer minimaal 1x per dag even alle klassen binnen te lopen en even te proeven wat er 

in de klassen gebeurt. Even een kind helpen met een rekensom, een dicteewoord en luisteren 

naar een verhaal van een kind.  
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Studiedag/heidag Samenwerkingsverband. 

Woensdag had ik een studiedag van het samenwerkingsverband, een lange maar zinvolle dag 

over hoe we in onze regio voor ieder kind een zo passende en nabij mogelijke school kunnen 

vinden, mochten er vragen zijn. Over inclusief onderwijs dus en dan niet alleen luisteren, 

maar echt in gesprek proberen te komen: hoe geven we dit handen en voeten en hoe kunnen 

we zoveel mogelijk kinderen met een vraag gewoon op de eigen school bieden, wat ze nodig 

hebben? 
 

Afscheid meneer Mattis: 

Dinsdag kwam meneer Mattis afscheid nemen. We zouden dat voor de vakantie doen, maar 

toen werd zijn dochter geboren. Hij is in de klas geweest en ik heb hem namens de school 

een cadeau (een mooie steen en twee bijzondere ballen) gegeven en bedankt voor zijn 

inzet.Hij werkt nu 4 dagen per week in Deventer en ik hoorde al vanuit privébronnen  

(kleindochter) dat hij heel mooie liedjes op de gitaar speelt. Wij wensen hem veel succes en 

werkplezier op de vrijeschool in Deventer. 
 

Helaas hadden we deze en vorige week al zieken, waaronder ook corona. 

Het vervang is in de meeste gevallen intern opgelost, maar afgelopen week kreeg ik 

plotseling van het Mobiliteitscentrum ook een bericht, dat ze een vervanger voor ons hadden. 
 

Samen met onze Stichting ben ik ook bezig aan een coronaprotocol, dat elke school moet 

hebben voor 1 oktober. 

Ik zal dit ook met de MR bespreken en zij zullen ermee moeten instemmen. Vervolgens zal 

ik het ook met jullie delen. 
 

Gelukkig kan juf Marloes dit jaar regelmatig invallen. 

Zij is een oud-collega en kent de school goed. Ze heeft vorig jaar ook een periode het 

zwangerschapsverlof van juf Wendy gedaan en vervangen voor juf Jocelyn. Volgende week 

woensdag vervangt ze in klas 1. 
 

Studie in pedagogische vergadering: 

Donderdag zijn we in de pedagogische vergadering gestart, samen met Annechien Wijnbergh 

(Begeleidingsdienst vrijescholen) te werken aan o.a. : hoe versterk je ons periodeonderwijs 

en  het ontwerpen van periodeonderwijs. Het overkoepelende thema is taal, vooral gericht op 

begrijpend lezen/luisteren en teksten schrijven. 

Hoe krijg je diverse onderdelen/doelen binnen het periodeaanbod in samenhang, zodat je 

gedurende de tijd van de periode echt een lerende plek kunt creëren. 

Annechien komt dit schooljaar nog enkele keren terug en in de tussenliggende 

bouwvergaderingen gaan we er ook mee aan het werk. 
 

Vriendelijke groet, Annemiek 

 

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. 

   

 

 

 

ALGEMENE MEDEDELINGEN: 

 

Mededelingen van de vertrouwenspersonen: 

Wendy Heeroma (leerkracht kleuterklas en klas 5) en Nienke Bramer (leerkracht klas 6) 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 
 

Coronatesten: 

We willen u nog even laten weten dat het mogelijk is om voor uw kind(eren) coronatesten 

via school te krijgen. U kunt ze opvragen via Annemiek of Karin (administratie). Ze worden 

dus niet meer standaard meegegeven aan ieder kind, maar alleen op aanvraag. 
 

 

 

       
 

 
 

Even een paar leuke foto’s 
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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. 

 

 

 

BIJLAGEN: 
 

Open Huis Kaliber Kunstenschool in Almelo zaterdag 17 september 

Droom lekker weg bij het open huis van Kaliber Kunstenschool! 

Wat wordt jouw volgende cursus? Welk instrument past goed bij jouw kind? Tijdens het 

open huis kun je van alles uitproberen: een instrument bespelen, dansen, zingen, beeldende 

kunst maken of acteren. Enthousiaste docenten staan voor je klaar! Welke droom wil jij 

waarmaken? 

Win een korte cursus! 

Geen droom is te gek bij Kaliber. Dit open huis heeft een leuk extraatje: namelijk de kans om 

een gratis korte cursus naar keuze te winnen! Bezoek het open huis, schrijf je creatieve 

droom op en stop deze in de droombox.  

 

Kom naar het Open Huis voor een leuke middag vol inspiratie! 

Zaterdag 17 september | Elisabethhof 2 Almelo| 13:00-15:00 uur 

Meer info: Kaliber Kunstenschool 

https://link.kaliberkunstenschool.nl/ct/m1/k1/naxzbf5H0LnEtpEPCh5TKm3UQb6kNm5UJTG6qDOOrhhbnNxbKIn-vx55H6vzj1V9TjAlOtskkhy8PI5iuws44g/IntFPYwVWFXQTtw

