
NIEUWSBRIEF  DE VRIJE SCHOOL ALMELO 
 

3 oktober 2022 
 

Dit is de eerste nieuwsbrief, na jarenlang wekelijks een vergeet-mij nietje. De nieuwsbrief zal 
maandelijks verschijnen. De nieuwsbrief is nog niet helemaal zoals wij hem graag willen 
hebben, maar wij wilden hem toch al graag laten uitkomen. Ook wat betreft de vormgeving 
zijn er nog wel wensen en misschien zijn er ouders/verzorgers die ons daarbij zouden 
willen/kunnen helpen. Graag melden bij Annemiek; directie@devrijeschoolalmelo.nl  
 
We gaan nu over op een maandelijks bulletin, omdat we vorig jaar zijn overgestapt op Parro 
en de meeste mededelingen uit de klassen, foto’s, oproepjes en informatie etc. via Parro en 
mail gaan. Toch is het naar onze mening fijn om ook een gemeenschappelijk beeld te hebben 
van wat er in de school in het algemeen en in de klassen in het bijzonder gebeurt. 
 
De nieuwsbrief vraagt ook om een nieuwe naam. Wie een idee heeft, graag een berichtje 
naar Annemiek! 
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AGENDA: 
Ma. 3 okt.   : MR vergadering 
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 
di. 1 nov. : hoofdluiscontrole 
woe. 9 nov.  : inloopochtend voor nieuwe ouders; van 8.30-10.00u. 
do 10 nov.    : St Maartensfeest 
 
 

 
OUDERAVONDEN (alle ouderavonden beginnen om 20.00u.): 

di.   4 okt      : klas 1 Sandra 
do  6 okt       : klas 2 Marieke 
ma 10 okt     : klas 6 Nienke/Monique 
di 11 okt       : klas 4 Mansi/Monique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nieuws van Annemiek (directeur): 

 
Wat vliegt de week weer om! Regen, afgewisseld met zon. Buiten op mijn bankje in de tuin 
nog genieten van de mooie bloemen en dan plotseling naar binnen moeten, omdat er een 
fikse bui komt…. 
 
Hier dan de nieuwsbrief, die ongeveer 1x per maand komt.  
In alle klassen wordt er hard gewerkt en zullen er ook diverse ouderavonden zijn. 
Klas 1, de eerste ouderavond in de nieuwe samenstelling: de kinderen uit de drie 
kleuterklassen en enkele kinderen gekomen van een andere school, zijn nu een mooie groep 
aan het vormen. 
Als ik binnenloop, is er een mooie enthousiaste werksfeer en willen de kinderen mij van alles 
laten zien. Op de ouderavond zal zeker verteld worden over hoe het met de klas gaat en wat 
de kinderen aan het doen zijn.  
De ouderavond van klas 2; de vertelstof zal vast en zeker aan bod komen. 
Op de ouderavond van klas 4 zal kennisgemaakt worden met de nieuwe juf en zullen jullie 
natuurlijk ook horen hoe het met de klas gaat en wat de kinderen aan het doen zijn. 
Dan nog klas 6: daar zal o.a. verteld worden over het VO-onderwijs en zal tevens het 
schooljaar met alle activiteiten worden doorgenomen.  Klas 6, een bijzonder jaar met kamp, 
eindtoneel, helpen met jaarfeesten, afscheid en nog veel meer. 
Ik probeer zoveel mogelijk bij de ouderavonden aanwezig te zijn, zodat ik ook zoveel 
mogelijk ouders op diverse plekken kan ontmoeten. 
 
Het gezamenlijke Michaëlsfeest in het park kon niet doorgaan. 
We hebben gezocht naar alternatieven, maar helaas konden we om allerlei redenen (o.a. 
schoonmaak en BSO) het feest niet in school houden. 
We blijven zoeken naar mogelijkheden om een stuk gezamenlijkheid te creëren. 
 
Hopelijk kunnen we de St. Maartensoptocht op donderdag 10 november weer 
gemeenschappelijk doen. Ik verheug mij erop. 
 
Medewerkers: 
De ouders van klas 4 weten het al, gelukkig hebben we de vacature voor de donderdag en 
vrijdag in klas 4 kunnen vervullen. 
Na enkele gesprekken en een dag meedraaien op onze school hebben wij besloten Deborah 
van Gemmert- Alberts als nieuwe collega voor klas 4 aan te nemen 
Zelf kent zij de vrijeschool als leerling; ze heeft de vrijeschool bovenbouw in Zutphen 
gedaan. Ook kent zij de vrijeschool als ouder, omdat haar kinderen eveneens de vrijeschool 
bovenbouw in Zutphen hebben doorlopen. Deborah heeft veel ervaring in het onderwijs, 
zowel als leerkracht, maar ook als coach en “opleider in de school”. Momenteel werkt ze 
drie dagen per week op een Jenaplanschool. Hoewel ze dit leuk vindt, wil ze graag de 
overstap naar het vrijeschoolonderwijs maken. In eerste instantie blijft ze ook nog werken 
op de Jenaplanschool, om zo geleidelijk aan de overstap te kunnen maken. Deborah zal 
donderdag 27/10 starten. 
In de volgende nieuwsbrief zal ze zich vast voorstellen. 



Juf Monique zal voor de herfstvakantie afscheid nemen van klas 4. Gelukkig blijft ze nog bij 
ons op school en doet ze naast juf Nienke de zesde klas. Dit ter vervang van juf Jocelyn.   
 
Juf Evelien, die vanaf januari 2021 al bij ons invalt voor juf Ellen Agterbos, zal per 1 oktober 
een contract krijgen. 
Juf Ellen Agterbos heeft helaas per 1 oktober j.l. afscheid genomen van onze  stichting.  
 
Juf Karin en juf Sylvia gaan beiden hun duurzame inzetbaarheid opnemen. Dit betekent dat 
ze vanaf 1 oktober 1 dag in de twee weken vrij zijn. Voor juf Sylvia zal dit 1 x per twee weken 
op de woensdag zijn en voor juf Karin op de vrijdag. We zijn nog aan het onderzoeken of we 
daar vervang voor in kunnen zetten. 
 
MR vergadering: 
Maandag 3 oktober is er weer een MR vergadering. 
We zullen uitwisselen over het coronaplan dat elke school moet maken, over het protocol 
afstandsonderwijs, de inzet van de NPO gelden zullen aanbod komen, inzet ouderbijdrage, 
de verkeersveiligheid bij de oversteekplaats, communicatie via Parro, het jaarplan en het 
strategisch beleidsplan vanaf 2023. Genoeg om samen uit te wisselen. 
De MR zal in de volgende nieuwsbrief ook een stukje schrijven. 
 
Muziekavond vrijdag 7 oktober: 
Ik verheug mij altijd weer op de muziekavonden. Na coronatijd hebben we gemerkt dat de 
opgave daarvoor nog weer wat moet groeien. Dus schroom niet, maar laat jullie horen. 
Kinderen samen of individueel, volwassenen alleen, in groepjes of met kinderen samen. 
Allerlei samenstellingen zijn mogelijk. Hoort, zegt het voort en geef u op. 
Mocht u niet wat willen laten horen, hoop ik op deze avond wel veel van jullie te ontmoeten. 
Hoogstwaarschijnlijk zal klas 6 ook lekkers verkopen. De opbrengst zal voor hun kamp zijn.   
 
Verkeersveiligheid bij de oversteekplaats aan de kleuterkant: 
We zijn al enige tijd bezig om de oversteekplaats veiliger/zichtbaarder te krijgen. Helaas lukt 
dit nog niet zo. We zijn nu bezig een brief te sturen aan de gemeenteraad en burgemeester 
en wethouders, om toch echt aandacht te vragen voor het feit dat de oversteekplaats slecht 
zichtbaar is en er vaak hard/te hard wordt gereden. 
Wat is het dan ongelooflijk fijn dat er ouders/verzorgers, opa’s en oma’s en kinderen uit klas 
6 zijn om te klaar-overen. 
 
Studiemiddag woensdag 12 oktober met Rosalind Veltman over communicatie: 
Helaas kon de eerste communicatietraining van maandag 19 september niet doorgaan, maar 
nu starten we op woensdagmiddag 12 oktober. Het programma zal iets anders worden, 
maar woensdagmiddag 12 okt gaan we met acteurs aan het werk en aan het oefenen. Het 
uitgevallen moment zullen we in het voorjaar inhalen. 
  

Studiedag maandag 24 oktober: 
De komende tijd gaan we ons bezighouden met periodeonderwijs en hoe we de 
taalaspecten, o.a. schrijven/stellen, begrijpend lezen etc. kunnen verbinden. 
De studiedag na de herfstvakantie, maandag 24 oktober, zal daar ook o.a. over gaan en 
Annechien Wijnberg van de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen zal ons daarin begeleiden. 
 



In de school: 

 
Impressie van het Michaëlsfeest: 
 

 
Klas 5 en 6 “oogsten”/ werken in het bos. 

 

    
 



  
Oogsten                                   de draak verslaan                                   tekenen 
Werken in het bos                 Joris spel                                                  zingen 
Verhaal                                    soep eten                                                 spelen 
Appelvrouwtje                        lekkers smikkelen                                  appels 
Vliegeren                                 knutselen                                                naar het park 
spelletjes 

 
 
Oogsttijd, herfsttijd, Michaëlstijd. 
De tijd om na de zomer weer de weg naar binnen te gaan. 
Een tijd om de oogst binnen te halen. 
Een tijd om moed te verzamelen voor de donkere wintertijd 
Een tijd om je te verwonderen over de prachtige vruchten 
Een tijd om de wind om je oren te laten blazen en te vliegeren 
Een tijd om lekker in de regen te spelen 
De tijd om te wandelen in het bos 
De tijd om kastanjes te zoeken 
Een tijd om de draak te temmen 
Een tijd om……………………………. 
 
De tijd om te leren met je draak/draken om te gaan. 

Interessant artikel: https://everydaymommyday.com/de-strijd-met-draken 

 

 

 

 

 

https://everydaymommyday.com/de-strijd-met-draken


Leerlingenraad: 

De leerlingenraad is maandag 12 september j.l. bijeengeweest. 
De volgende onderwerpen zijn besproken: 
 

1. Top 5 van dingen die kinderen graag op het toekomstige groen/blauwe plein willen 
hebben. 

2. Welk buitenspeelgoed zouden de kinderen graag willen? 
3. Maak met de klas een lijst van boeken, die je klasgenoten graag in de klas willen 

hebben. Probeer ook een top 10 te maken. 
 
Agendapunten die door de kinderen zijn aangegeven voor de volgende 
leerlingenraadbijeenkomst: 
Schooldier, omgaan met eten en drinken, omgaan met ICT, wc → spiegels, geurblokjes etc., 
duurzaamheid en natuurlijk komen  bovenstaande onderwerpen terug 
 
Nieuwe datum volgende vergadering: dinsdag 25 oktober om 9.30 uur 
In de volgende nieuwsbrief zal er hopelijk ook een verslag van een van de kinderen van de 
leerlingeraad staan. 
 

KLASSENPRESENTATIE woensdag 12 oktober: 
Woensdag 12 oktober is er een klassenpresentatie, aanvang 11.45uur, voor 
ouders/verzorgers en andere belangstellenden. De klassen 1 t/m 6 laten allemaal iets zien 
van wat ze de afgelopen tijd geleerd hebben. Vrijwel zeker zal het koor van klas 4, 5 en 6  
zingen en zal er wat te zien zijn uit de kinderboekenweek. Komt u ook? 
 

Herfstvakantie en studiedag: 
De herfstvakantie is dit schooljaar voor onze regio van maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 
oktober. Aansluitend is er maandag 24 oktober een studiedag waarbij ook alle leerlingen vrij 
zijn. 
 
 

 



Informatie uit de klassen 

Kleuterklassen: 
In de kleuterklassen is er op elke dag een vaste activiteit. De zogenoemde bakdag:, 
schilderdag, tekendag, bijenwasdag, bosdag etc. Het geeft de kleuter ritme en vertrouwen in 
de wereld. Hierbij enkele foto’s van boetseerwerkjes van bijenwas uit de kleuterklas van juf 
Margot/Evelien: 
 

 

“zoem, zoem, zoem, bijtje op de bloem, bijtje zoekt naar honing, zoem, zoem, zoem” 

Zachtjes zingend maken de kinderen hun oventje warm (handjes). In het oventje gaat de 
bijenwas. De bijenwas wordt lekker warm en er kan wat moois van gemaakt worden. 
 

Klas 1: 
Waarom zijn wij op school? Wat kun je allemaal met 
je handen doen?  Twee prachtige vragen om in de 
eerste week in de eerste klas mee te beginnen. We 
willen leren, we willen groeien en met onze handen 
kunnen we de prachtigste dingen maken. 
Deze vraag kan op diverse momenten in diverse 
klassen telkens weer aan bod komen. 
Daarna hebben de kinderen het over de rechte en 
de kromme lijn 
Waar zien we deze lijnen? We kunnen van de rechte 
en de kromme alle letters maken. 
De rechte en de kromme blijven de kinderen de 
hele eerste klas op allerlei manieren oefenen. Ook 
bij schrijfoefeningen. 



En dan …...naast heel veel andere dingen gaan de kinderen de letters leren, woorden en 
zinnen leren, verhaaltjes lezen en natuurlijk schrijven. 
De medeklinkers vanuit de diverse beelden uit o.a. de sprookjes en de klinkers vanuit de 
gevoelsbeleving. 
Klas 1 heeft al veel letters geleerd, o.a. de k van de koning, de r van repelsteeltje, de d van 
draak, de p van poes, de z van zwaan en de n van de naald. De kinderen zijn trots op hun 
periodeschriften, de tekeningen en de woorden en de verhaaltjes die ze al kunnen lezen. 
 

Klas 2:  
Uit de vertelstof van de tweede klas: 
In de tweede klas worden de Heiligenlegenden verteld en deze keer ben ik het schooljaar 
begonnen met het verhaal over Francesco, de heilige uit Assisi. Al vanaf de eerste woorden 
werden de kinderen gegrepen door het verhaal over de kleine jongen die niet naar school 
wilde en die, toen hij groter werd, graag zingend en feestvierend door de straten ging. Hij 
maakte al veel mee in zijn jonge leven en zat zelfs een jaar in een donkere, vochtige kerker 
omdat hij het belangrijk had gevonden om mee te vechten om zo beroemd te 
worden....Later vond hij dat zelf zo amusant dat hij er een lied op maakte, dat hij in het Frans 
in de kerker zong.  
Steiner heeft, zo bleek na onderzoek, nooit aangegeven dat de Heiligenlegenden verteld 
zouden moeten worden in de tweede klas. Maar in de loop van de jaren dat de Vrijescholen 
nu bestaan, is dat wel zo gegroeid. En afgelopen week bleek maar weer waarom.... 
Steiner gaf als vertelstof voor de tweede klas de fabels (bijv. van La Fontaine), maar als je 
alleen maar fabels vertelt in je klas, heb je binnen de kortste tijd de hele fabel-dierentuin 
aanwezig! De Heiligenlegenden ernaast geeft dus een mooie, en misschien ook wel 
noodzakelijke, balans. Voor kinderen van 7-8 jaar zijn fabels net mopjes, vooral omdat we 
aan het eind het moralistische deel niet vertellen. Dus de verhalen zijn kort, bondig en soms 
best grappig. Het is al voorbij voordat een deel van de klas écht is ingestapt. Heel wat anders 
dus dan de verhalen over de Heiligen, die vaak gaan over iemand die een bepaalde (heftige) 
gebeurtenis meemaakt in zijn leven en daardoor zijn levenspad als het ware bijstuurt. Zo zal 
het met Francesco in de loop van het verhaal ook gaan weet ik (en de kinderen nog niet!). 
 
Maar goed, ik vertelde afgelopen week 
de fabel van 'de Egel en de Haas'. Een 
bekend verhaal, ook wel bekend met 
een schildpad i.p.v. een egel. Ik dikte de 
arrogantie van de Haas behoorlijk aan 
tijdens het vertellen ('Ik ben zó mooi, 
en zó snel. Zie de krachtige spieren van 
mijn poten toch eens, daarmee kun je 
pas écht hard rennen!') en maakte van 
de Egel een slimme, maar niet zo snelle, 
loper. U kent vast de afloop...de Haas 
rent zich dood. Stil was het toen in de 
klas. Waarna de vraag klonk "Is het nu 
al uit?" en "maar dat is toch zielig".  
 
 



Tijdens het vertellen kan in mijn klas een aantal kinderen niet op hun plek blijven zitten, die 
bewegen bij alles wat er in het verhaal gebeurt (onbewust) mee in/op/naast hun stoel, en 
blijven dat vaak na het verhaal ook nog doen. En dergelijke bewegingen zie je na een deel uit 
het leven van een Heilige toch minder.... Een goede balans dus. 
 

Juf Marieke 
 

Klas 6: 
 
In de zesde klas zijn we dit schooljaar 
gestart met de periode ‘Geologie’. We 
begonnen met een proef waarbij kinderen 
geblinddoekt op een plank opgetild 
werden. Dan pas ervaar je hoe fijn het is 
dat we ‘vaste grond’ onder onze voeten 
hebben. We hebben gekeken hoe de 
aarde is opgebouwd. Is de aarde wel zo 
hard en onbeweeglijk als we denken? Hoe 
ontstaan gebergtes en vulkanen? We 
hebben zelf vulkanen gemaakt van klei en 
papier-maché. Natuurlijk moesten deze 
ook echt uitbarsten! Daarnaast hebben we 
ons verdiept in verschillende soorten 
gesteente en de kringloop van gesteente.  
 

 
 
 
Bij juf Monique kregen de kinderen de 
opdracht om een eigen land te 
ontwerpen. Hierbij kwamen allerlei 
topografische aspecten aan bod, 
moesten kinderen berekeningen maken 
en leerden ze plattegronden op schaal te 
tekenen. Tussendoor werden er verhalen 
en gedichten geschreven en veel moois 
getekend en geschilderd. Zo zie je maar 
weer dat in één periode eigenlijk alle 
vakken geïntegreerd zijn. 
 

Juf Nienke 

 

 



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. 
 

Luizencontrole: 
Dinsdag 1 november is er weer een luizencontrole op school. Denkt u er zelf ook aan uw 
kind(eren) regelmatig te controleren op hoofdluis en, indien nodig, maatregelen te nemen? 
 

Kinderboekenweek: 

Bericht van juf Nicole over kinderboekenweek: 
 

 
 
Eens per jaar staan kinderboeken en het lezen met kinderen landelijk extra in de aandacht 
tijdens de kinderboekenweek. Wij doen met onze school hier ieder jaar ook graag aan mee. 
We passen de data altijd iets aan, zodat we tijdens de weekopening gezamenlijk kunnen 
starten en tijdens de klassenpresentaties kunnen afsluiten. Dit jaar is de opening op onze 
school dan ook op maandag 3 oktober en op die speciale dag zijn de kleuters er ook bij in de 
zaal.  
Soms passen we het landelijke thema ook iets aan naar wat wij passend vinden voor ons 
onderwijs. Dit jaar is het thema Gi-Ga-Groen. Je kunt dan denken aan de letter G of de kleur 
groen maar het overkoepelende thema is natuurlijk "de natuur". Waar anderen er misschien 
voor kiezen de verschillende milieuproblemen te bespreken willen wij het, met name voor 
de jonge kinderen, graag benaderen vanuit begrip, liefde en respect voor de natuur. Je zet je 



immers in voor datgene wat je kent en waar je van houdt en we willen kinderen de tijd en 
ruimte geven om een mooie relatie op te bouwen met onze aarde. Een breed en mooi 
onderwerp ,waar vele mooie boeken voor te vinden zijn. 
Hoe deze speciale weekopening eruit zal zien of welke ideeën we hebben voor extra 
activiteiten blijft nog even een verassing (iets met groene boeken/doeken, platte boekenkast 
en samenlezen….) Soms worden er per klas extra activiteiten georganiseerd. Daar horen 
jullie dan van de klasssenleerkracht meer over.  
De derde klas brengt op 7 oktober een bezoek aan de bieb met een speurtocht en......  
Natuurlijk worden er in de bibliotheek ook allerlei leuke activiteiten georganiseerd buiten 
schooltijd zoals het: 
 

Gi-ga groen leesfeest 

Zaterdag 8 oktober 
11.00 - 16.00 uur 
Toegang gratis 
We organiseren een groot gi-ga groen Kinderboekenfeest door de hele bibliotheek. Er is 
die dag van alles te doen. Kom gezellig langs, geniet, maak, luister, knutsel, proef en zie 
alles in gi-ga groen met onder andere: goochelaar en boswachter Jan, bioloog Eric 
Mulder, kunstenaar Rob Koenders, gi-ga groene pannenkoekjes, tassen versieren, 
Imkervereniging, muziek maken met Kaliber Kunsten School en nog heel veel meer. 
 
Meedoen met de workshops van Eric Mulder van Natura Docet Wonderryck 
Twente?: 
Om 12.00 uur is er braakballen ontleden en om 14.00 uur een Meet and Greet met 
Koningspyton Loesje. Meld je dan vooraf aan. Aanmelden kan via de website van 
de Bibliotheek Almelo. 

 

Nieuws van peutergroep /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. 



 

 
 

Van de redactie: 

E-mail: administratie@devrijeschoolalmelo.nl 
Website: www.devrijeschoolalmelo.nl 
 
De volgende nieuwsbrief komt op vrijdag 28 oktober uit. 
Volg ons ook op instagram en facebook. 
Hierop is veel informatie uit de klassen te vinden. 
 
Instagram: devrijeschoolalmelo 
 
Facebook: De Vrije School Almelo op facebook 

 

http://www.devrijeschoolalmelo.nl/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057670111853

