
NIEUWSBRIEF 4  
 

DE VRIJE SCHOOL ALMELO 
 

20 december 2022 
 

Dit is de vierde nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt maandelijks. In de nieuwsbrief staan 
algemene zaken en kunt u een beeld krijgen van wat er in alle klassen en in de school 
gebeurt.  
De praktische zaken gaan dus zoveel mogelijk via Parro en de mail (via Parnassys). 
 
 
 

 

 
 

 
 
E-mail: administratie@devrijeschoolalmelo.nl 
Website: www.devrijeschoolalmelo.nl 
 
De volgende nieuwsbrief komt vrijdag 27 januari 2023 
Volg ons ook op Instagram en facebook. 
Hierop is veel informatie uit de klassen te vinden. 
 
 

  
 
 
 

Facebook: De Vrije School Almelo op facebook 

 

  Instagram: devrijeschoolalmelo  
 
 

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


AGENDA: 
 
do. 22 dec. : kerstviering in de klassen; einde school om 10.30u. voor alle kinderen 
do. 22 dec. : uitvoeringen Kerstspel om 16.30u. en 19.30u. 
vrij. 23 dec. : vrije dag voor alle kinderen 
ma. 26 dec. t/m 
vrij. 6 jan. ’23 : kerstvakantie 
vrij. 13 jan.’23 : Driekoningenfeest: einde school om 13.00u. voor alle kinderen  
vrij. 13 jan.’23 : opvoering Driekoningenspel om 16.30u. en 19.30u. GAAT NIET DOOR!!! (zie 
                             bericht bij “belangrijke informatie”  
di. 17 jan.’23 : luizencontrole 
wo. 25 jan.’23: inloopochtend kleuterklassen van 8.30-10.00u; deze inloopochtend is 
                            bedoeld voor ouders die nog geen kind bij ons op school hebben 
do. 2 febr. ’23 : lichtjesfeest kleuterklassen 
vr. 24 febr.’23 : studiedag; alle kinderen zijn deze dag vrij 
ma. 27 febr. t/m 
vr. 3 mrt.’23 : voorjaarsvakantie 
 
 
 
 

 

OUDERAVONDEN: 
(alle ouderavonden beginnen om 20.00u.) 

 
Klas 3 Nicole : dinsdag 24 januari 2023 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Belangrijke informatie: 
 
Kerstspelen: 
Vanaf het begin van het ontstaan van de school werden elk jaar de kerstspelen door ouders 
en leerkrachten opgevoerd, het paradijsspel, kerstspel en driekoningenspel. De laatste 2 jaar 
heeft dit niet kunnen plaatsvinden ivm corona etc. 
Ook zijn we steeds aan het bezinnen hoe en of we deze spelen vorm willen geven. 
Dit jaar willen we graag na twee jaren van afwezigheid proberen de 3 spelen neer te zetten. 
Het ziet er naar uit dat dit gaat lukken. 
Volgend jaar willen we ons dan weer opnieuw bezinnen en ons afvragen: waarom doen we 
dit, hoe doen we het  en hoe doen we dit in deze tijd. 
 

Het paradijsspel is het spel van de schepping en de uitdrijving uit het paradijs (dit spel is 
inmiddels gespeeld op maandag 28 november j.l.) 
In het kerstspel wordt het geboorteverhaal verteld (dit spel wordt a.s. donderdag 22 
december gespeeld om 16.30u en 19.30u.) 
In het driekoningenspel komen de koningen het kind aanbidden en wil Herodes het kind 
doden.  
Deze drie spelen werden tot 150 jaar geleden opgevoerd in het dorpje Oberufer op een 
eiland in de Donau bij Bratislava. Ze stammen uit de Middeleeuwen en werden ooit op vele 
plekken in Midden-Europa gespeeld.  De beelden spreken zeer tot het hart van de kinderen, 
zonder dat zij zich exact bewust hoeven te worden van alle details en achtergronden. 
 

 



Driekoningenspel:  
Maandag 19 december werd duidelijk dat door ziekte en het om diverse redenen niet door 
kunnen gaan van (extra) repetities, het Driekoningenspel niet op vrijdag 13 januari gespeeld 
kan worden. Er wordt nu onderzocht of het Driekoningenspel op vrijdag 20 januari kan 
plaatsvinden. Vrijdag 20 januari is dan wel een gewone lange schooldag (dus tot 14.15u) 
Vrijdag 13 januari eindigt de schooldag wel om 13.00u voor alle kinderen. 
We zullen u spoedig mogelijk verder berichten. 

 
Nieuws van Annemiek (directeur): 

 
Volop in de adventstijd, in de week voor kerst, verschijnt deze nieuwsbrief. 
De tijd tussen kerst en driekoningen, een tijd vaak vol drukte en bedrijvigheid, terwijl het 
buiten steeds stiller wordt. 
In deze tijd aan het eind van het jaar wordt er volop gewerkt, gespeeld, gezongen, 
gemusiceerd, jaarfeesten gevierd, geschilderd, met elkaar gesproken, vergaderd, geoefend 
voor de kerstspelen, tafels geoefend, meetkundevormen gemaakt, over geschiedenis verteld 
getekend en geschreven, gerekend, nieuwe letters geleerd en wat al niet meer, 
Over enkele dagen start dan de vakantie, hopelijk voor iedereen een tijd, tussen alle drukte 
door, om even op adem te komen, nieuwe energie op te doen, terug te kijken op 2022 en 
vooruit te kijken op 2023. 
 

Ik ga dat zelf ook doen, de kerst vieren met kinderen en kleinkinderen, terugkijken op 2022 
en al wat bezig met 2023. Dingen afmaken, o.a. het plan voor de subsidie voor de 
basisvaardigheden, het verder analyseren van het oudertevredenheidsonderzoek, het  
voorbereiden van nieuwe ideeën en plannen voor de tweede helft van dit schooljaar en 
misschien wel wat mijmeren over nieuwe plannen voor het schooljaar 2023-2024. 
 

In januari zal ik jullie o.a. informeren over het plan voor de subsidie voor de 
basisvaardigheden en zal ik ingaan op de uitkomsten van het oudertevredenheidsonderzoek. 
 

Voor nu wil ik iedereen een goede kersttijd wensen en veel wijsheid en gezondheid voor 
2023. 
En misschien ontmoet ik velen van jullie wel bij het kerstspel a.s. donderdag 22/12 om 
16.30u. of om 19.30u. Ik zie er naar uit. 
 

Hartelijke groet, Annemiek Geertsma 

 

Informatie uit de klassen 
Klas 1: 
Klas 1 is heel druk bezig geweest met leren lezen, schrijven en rekenen. En na al dat harde 
werken was het natuurlijk heerlijk om 3 dagen in het bos te kunnen ravotten. Klimmen in 
bomen, hutten bouwen, moddersoep maken en zwemmen in de bladeren waren favoriet. 
Maar ook in het bos zijn we druk geweest met sorteren, het bos schoonmaken en schrijven 
met eikels. Wat ging dat al goed! 



Het versieren van de pompoenen voor de Sint Maarten wandeling was een feest en het zag 
er fantastisch uit.  
Eind november hebben we tijdelijk afscheid genomen van Zoë. Over drie en een half jaar 
komt ze weer terug. We blijven contact houden door het sturen van vlogs over en weer. Wat 
een leuke manier om het leven en een school op Curaçao te leren kennen! 
Voor het bezoek van Sinterklaas zijn de kinderen heel druk geweest met het maken van een 
mooie mijter met transparant. Ondanks dat vooral de staf lastig was, is het de kinderen toch 
gelukt. 
Op dit moment zitten we middenin de adventsvieringen en alle kinderen mogen een 
ochtend engel zijn. Ze lopen trots in hun witte gewaden door de klas en steken dan de 
kaarsen aan.  
En laten we vooral ook de mooie voorstelling Peter en de wolf niet vergeten. Wat een fijn 
uitje was dat! 
Inmiddels is ook de eerste gebreide kabouter in de klas gekomen. Veel kinderen vragen 
regelmatig of ze extra mogen breien, dus ik denk dat er spoedig nog meer kabouters en uilen 
zullen komen.  
Het duurt niet lang meer voor de kinderen alle letters/klanken kennen. Het lezen gaat ook 
steeds beter. Deze week lezen we elke dag een kort verhaal van het bord.  
Wat hebben ze allemaal veel geleerd de afgelopen maanden! 
 

Groetjes van klas 1 en hun trotse juf Sandra 

 
Klas 1 bosdag en St. Maarten 



Klas 3:  

Ontstaan van het schrift: 
Een eersteklasser stelt vaak waarom vragen. Een derdeklasser wil weten waar iets vandaan 
komt of hoe iets wordt gemaakt. Na een periode over het ontstaan van boeken en het 
maken van papier ging de periode nu over het ontstaan van het schrift. Wat valt er veel te 
beleven, te weten en te doen. Inkt maken van walnotenbolsters, inktzwam, galappels en 
houtskool. Schrijven met veren, kroontjespen en nu met een echte vulpen! Grottekeningen 
maken, spijkerschrift in klei schrijven en hiërogliefen en runentekens ontcijferen. 
Verschillende talen, braille en gebarentaal, morsecode, streepjes en QR-codes en emojicons. 
Van alles komt voorbij. Bij schrijven hoort ook verhaaltjes schrijven, schoonschrijven, 
hoofdletters, interpunctie, spellingregels en woordsoorten benoemen. Wat een rijkdom aan 
onderwerpen om een keuze uit te mogen maken en deze periode vorm te kunnen geven. En 
dan komt het ambacht "speculaaspoppen maken" natuurlijk ook even tussendoor en kregen 
de kinderen van Sinterklaas een mooi etuitje voor de vulpen met een inktwisser waar 
dankbaar gebruik van wordt gemaakt. 
 

Nicole Tijhof 
 

 
Ontstaan van het schrift klas 3 



Klas 5: 
De afgelopen maand hebben we veel met elkaar gefloten. Bijna elke dag kwamen de fluiten 
tevoorschijn, zodat we op 13 en 14 december de klassen konden begeleiden tijdens het 
lopen van de adventstuin. Er werd niet alleen op de gewone Choroifluit geoefend, maar ook 
door een aantal kinderen op een tenorfluit. En dat was best even wennen, want die zijn flink 
veel groter dan de fluiten die we gewend zijn! Ook werd er door kinderen geoefend met het 
bespelen van de klankstaven als ondersteuning bij een aantal liedjes. Iedereen heeft zich 
fantastisch ingezet. Ten tijde van dit schrijven is de adventstuin nog niet gelopen, maar ik 
weet zeker dat het een mooie en sfeervolle beleving zal zijn. 
We zijn in de klas met geschiedenis bezig. Het oude India zijn we mee begonnen en er 
kwamen verhalen langs over Manu en Boeddha. Naast teksten werd er ook veel getekend.  
En tekenen doen de 5e-klassers graag! Van Sinterklaas kwam er een set fineliners met ook 
nog leuke kaarten en toen kon er naar hartenlust geZentangled worden. Elk vrij momentje 
wordt door sommige kinderen gebruikt om de kaartjes erbij te pakken. Zoek Zentangle maar 
eens op, het is heel leuk om te doen en ook nog ontspannend. En altijd succes 

gegarandeerd. 😃 
Ik wens iedereen een hele fijne Kerst en een mooie jaarwisseling!  
 

Maaike Wigger 
 

Klas 6: 
Daar waar het voor kleuters belangrijk is dat ze opgroeien in een wereld die ‘goed’ is, is de 
onbewuste veronderstelling in de klassen daarna vooral: ‘de wereld is mooi’. Dit maakt dat 
ons onderwijs veel gericht is op de schoonheid van de wereld om ons heen en er veel 
aandacht is voor kunstzinnig onderwijs.  
In de zesde klas merk je dat de kinderen steeds dichterbij de volgende ontwikkelingsfase 
komen, de fase waarin de wereld ‘waar’ is. Rechtvaardigheid, consequent zijn en de 
waarheid spreken, zijn erg belangrijke onderwerpen voor de zesdeklassers. Ze willen weten 
of iets echt gebeurd is, of het meetbaar is en of het klopt. Hier wordt in het 
periodeonderwijs rekening mee gehouden.  
Tijdens de geschiedenisperiode over de Romeinen genoten de kinderen ervan om zelf 
informatie op te zoeken in de boeken en wilden ze alles weten over de Romeinse republiek 
en het Romeinse leger. We probeerden steeds een koppeling te maken naar deze tijd. Zo 
hebben we gekeken naar onze eigen democratie en werd er volop gedebatteerd. De 
opgedane kennis kunnen ze straks vast goed 
gebruiken bij het kiezen van nieuwe 
klassenvertegenwoordigers voor de 
leerlingenraad.  
Daarnaast merkt de zesde klas dat je door 
goed samen te werken heel veel moois kunt 
bereiken. Twee weken lang hebben ze 
dagelijks gemarcheerd onder begeleiding van 
Huber de Jong, een ouder van school. Het was 
mooi om te zien hoe de kinderen uiteindelijk 
ontdekten dat ze zich, vanuit discipline, 
gezamenlijkheid en nauwkeurigheid, als groep 
in één vast ritme konden voortbewegen.  



Dat je vanuit precisie schoonheid kunt creëren, wordt ook 
zichtbaar in de huidige periode: geometrie/meetkunde. 
Door heel precies te werken met passer, liniaal en 
geodriehoek, ontstaan de mooiste kunstwerken!    
 

Nienke Bramer 
 

 
 

 
 

In de school: 

 
Inloopochtend nieuwe ouders: 
Woensdag 25 januari ’23 is er een inloopochtend voor nieuwe ouders. 
Deze ochtend is bedoeld voor ouders die nog geen kind bij ons op school hebben. We zetten 
aankondigingen op onze Facebookpagina en op Instagram, maar de beste ambassadeurs van 
onze school zijn jullie als ouder/verzorger!  
Willen jullie daarom eventuele belangstellenden voor onze school attenderen op deze 
ochtend en wellicht ook op het feit dat onze school (via Christoforus Kinderopvang) 
buitenschoolse opvang en een peutergroepen kan bieden in ons schoolgebouw? 

 
Groen/ blauw plein: 
Al lang bestaat de wens om het plein om te vormen tot een uitdagende speelplek met nog 
meer groen (planten, bomen en struiken) en meer blauw (waterspeelplekken). De laatste 
jaren zijn er al veel initiatieven ondernomen en is er met name op het kleine plein al veel 
veranderd. Maar hoe maak je nu een groter plan waarbij je evt. de gehele ruimte rondom de 
school kunt betrekken, rekening houdend met zoveel mogelijk wensen van eenieder? Dit is 
een proces dat meer tijd nodig heeft. Nu zitten we in de fase waarbij we de wensen van de 
kinderen, de leerkrachten en de BSO hebben verzameld en deze willen bespreken met een 
uitvoerder. In januari hebben we een afspraak staan en gaan we met een bedrijf in gesprek 
zodat zij een globaal basisplan kunnen maken dat we kunnen gebruiken voor 
subsidieaanvragen etc. Zodra dit plan er is zullen we dit natuurlijk ook aan jullie presenteren. 
We zullen dan zeker hulp van ouders/verzorgers en kinderen goed kunnen gebruiken en we 
zullen acties gaan ondernemen om, naast de subsidies, geld bij elkaar te sprokkelen. Nog 
even geduld. We houden jullie op de hoogte. 
 
Annemiek Geertsma, Kim Willering en Nicole Tijhof 
 
 
 

 

 



Nieuws uit de MR: 
 
Op maandag 16 januari ’23 is er weer een MR vergadering. Op de agenda staat o.a. de 
begroting. Wilt u een keer een vergadering van de MR bijwonen dan kan dat. Dan moet u 
dat wel even van tevoren laten weten. U kunt dan ook de agenda opvragen. 
 

Namens de MR, Freek Jordans, 06-54283555 

 
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. 
 

Coronatesten: 
Het is 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 17 januari a.s. is er weer een hoofdluiscontrole. Checkt u zelf ook regelmatig even 
uw kind(eren) op hoofdluis? En uiteraard maatregelen nemen als u ze aantreft?  
 

Kerstvakantie: 
Vrijdag 23 december is een extra vrije dag voor alle kinderen. Hierna begint aansluitend de 
kerstvakantie. Deze duurt t/m vrijdag 6 januari 2023. 
 

Alle medewerkers van De Vrije School Almelo wensen u  
goede kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2023. 

 

 



Nieuws van peutergroep /BSO 
 

 
De peutergroep en de BSO zijn te bereiken op de groepstelefoon: 06-1543 4849 
Voor direct contact met de pedagogisch medewerkers, 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. 

 
Activiteiten/mededelingen buiten de school: 

 

Vrijeschool Pabo deeltijd: 
Op 10 januari is er een online informatieavond over de verschillende mogelijkheden om de 
Vrijeschool Pabo in deeltijd te volgen. Interessant voor mensen die overwegen de overstap 
naar het vrijeschoolonderwijs te maken.  
 

 



Natuurhus: 
Vanuit IVN Almelo organiseert het Natuurhus in de tweede week van de kerstvakantie een 
educatieve kindermiddag met het thema vogels. Het wordt een gezellige, leerzame middag 
en we hopen op een goede opkomst! 

 

 
Go-Kids: 
De leukste tips voor een heel gezellige kerstvakantie! 
Go-Kids inspireert ouders en grootouders van kinderen in de basisschoolleeftijd om eropuit 
te gaan. Om te ontdekken en te ontwikkelen.  
 

De musea en horeca hebben mooie en leerzame programma's en activiteiten ontwikkeld, de 
theaters bieden leuke voorstellingen en films aan etc. etc.  
Voor meer informatie: Go-Kids kerstvakantie 

https://mailchi.mp/0d6b7df12201/de-leukste-tips-voor-de-herfstvakantie-met-je-gezin-15586893?e=4a860ff5c8


Actief Almelo: 
Heb je zin om lekker met vrienden of klasgenoten te schaatsen op de ijsbaan in de 
binnenstad of je uit te leven met Nerf of in de turnhal? Naast activiteiten op het ijs of de 
sporthal worden er ook in zwembad Het Sportpark Doe- en spelmiddagen georganiseerd. 
  
Kijk op Actief Almelo voor het volledige aanbod! Iets leuks gezien? Schrijf je dan snel in! 
 

 
 
 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsportbedrijfalmelo.us13.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3De4fd1b7514eb8b528306d52d1%26id%3Dac4245e323%26e%3D0a01894b65&data=05%7C01%7Cadministratie%40devrijeschoolalmelo.nl%7Cda9da82c489645b8381608dad7b8cb55%7C7ed8beccba724e18a5e390adcf600712%7C0%7C0%7C638059485922242567%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yXggrhkYNP7wgZR%2FdiIQZ0b1RUSEH63MIzC3COvhV%2FI%3D&reserved=0

