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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. 03 

 

16-09-2022 
 

 

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.) 

 

di. 20 sept. : klas 3 Nicole 

di.   4 okt     : klas 1 Sandra 

di 11 okt      : klas 4 Mansi/Monique 

 

 

KLASSENINFORMATIE: 
 

Klas 3 Nicole: 

Deze week liep over van een periode over de schepping naar een rekenperiode en 

heemkunde periode waarbij we steeds meer te weten komen over de weg van graan naar 

brood. De afgelopen weken maakten de kinderen zelf een boek over de 7 dagen van de 

schepping door te schilderen, schrijven en het boek te binden. We oefenden tafels en tellen 

tot 1000 met een "telmachine". Gisteren oefenden we het dorsen van graan in het klein met 

een klein stokje en een paar aren. Kunnen we er nu broodjes van bakken juf? Nou .... er moet 

eerst nog wat meer gebeuren. Deze periode krijgt volgende week dus nog een vervolg. 
 

Gisteren kwam Sophie kennis maken met onze klas. Zij komt dit schooljaar stagelopen op 

donderdag en vrijvrijdag. Wij wensen haar een goede tijd toe bij ons op school. 
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Zelf een boek maken over de 7 dagen van de schepping 

 

Nieuws van Annemiek (directeur): 

Maandagavond begon de week goed met een ouderavond van de drie kleuterklassen. 

Wat fijn om zoveel ouders te zien, eerst in de zaal en vervolgens in de eigen klas. 

Juf Kim speelde het tafelspelletje van Hansje Appelpit en daarna gingen we in kleine 

groepjes in gesprek over wat je allemaal kan beleven/leren als kleuter uit zo’n tafelspel. Veel 

werd er genoemd, van reken- en taalvoorwaarden tot sociale omgangsvormen en vertrouwen 

in het leven en nog veel meer moois. Wat zag het tafelspel er verzorgd uit met zelfs heuse 

kleine boeken in de boekenkast. 

Hierna ging elke klas naar het eigen lokaal werd er nog wat verteld over het dag/week ritme 

van de klas en werden de praktische lijsten ingevuld. 

Al met al een mooi gevulde avond met veel ouders. 

 

Verder heb ik deze week de kinderen hard zien werken in de periodelessen en heb ik zeer 

veel diverse gesprekken gevoerd met ouders, startgesprekken met collega’s, met kinderen, 

sollicitatiegesprekken, met contactpersonen van ons samenwerkingsverband en nog veel 

meer. Dit maakt mijn baan wel heel divers in belang voor onze kinderen. 

 

Studiemiddag “communicatietraining” 

A.s. maandag 19 september zouden we een studiemiddag hebben over communicatie. Helaas 

gaat deze niet door omdat de trainer wegens privé omstandigheden niet kan.  

 

DE KINDEREN ZIJN OP MAANDAGMIDDAG vanaf 13.00 uur WEL VRIJ. 

DENKEN JULLIE HIERAAN? 
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Ieder van ons heeft genoeg werk en de meesten gaan deze middag gebruiken om allerlei  

zaken af te ronden en om bijv. periodes voor te bereiden. Een deel zal dit op school doen en 

elkaar ondersteunen; anderen gaan thuis aan het werk. Deze studiemiddag zal verplaatst 

worden naar het voorjaar van 2023. 
 

Vriendelijke groet, Annemiek 

  

          
                        Klas 1; de letter ‘m’                                                                 zonnebloemetjes van bijenwas 

 

 

 

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. 
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Brief over herfstpicknick donderdag 29 september a.s: 

Vandaag krijgt u als extra bijlage bij dit Vergeetmijnietje een brief over de gezamenlijke 

herfstpicknick (voor ouders, kinderen en leerkrachten) op donderdag 29 september a.s. Graag 

uw attentie voor deze brief! 

 

Michaëlsfeest donderdag 29 september (onder schooltijd): 

De herfst wordt al steeds meer voelbaar...  

Het Michaelsfeest komt dichterbij... 

Via Parro komen er oproepjes voor hulp... 

Volgende week gaan klas 3 en 4 al oefenen voor het drakenspel..... 

 

Op donderdag 29 september vieren we het feest met de kinderen van klas 1 t/m 4 op school 

met zingen, verhaal, spelletjes, knutselen en broodjes bakken. 

 

 Klas 1 t/m 4: 

*Uiterlijk woensdag 27 sept. moeten de kinderen dan ook een “natuurlijke” stok meenemen 

om broodjes te bakken (plm. 80-100 cm, afgeslepen punt, voorzien van naam, geen bamboe 

of “Gamma”). 

* De ouders van klas 3 en 4 en ook de andere ouders zijn om 13.55 uur uitgenodigd om te 

kijken naar het verslaan van de draak op het grote plein (pas op met jonge kinderen waarvoor 

het beeld spannend kan zijn). 

 

Klas 1 t/m 6: 

* Wilt u de kinderen bladeren, eikels, kastanjes, rozenbottels, mooie takken e.d. meegeven, 

om de gangen en klassen mee te versieren? 
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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 bij de BSO. 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. 

 

De BSO  start a.s. maandagmiddag 19 september vanaf 13.00 uur. Dit i.v.m. de 

studiemiddag, kinderen mogen dus om 13.00 uur komen. De extra tijd voor de 

opvang wordt gefactureerd. Er is ook mogelijkheid om op de normale tijd te 

starten, 14.15 uur. 
 

 

 

 

 


