
NIEUWSBRIEF 5  
 

DE VRIJE SCHOOL ALMELO 
 

27 januari 2023 
 

Dit is de laatste nieuwsbrief. M.i.v. donderdag 2 februari a.s. zal de nieuwsbrief weer 
vervangen worden door het wekelijkse Vergeet-mij-nietje. Meer informatie hierover is 
verderop te lezen bij “nieuws van Annemiek” 
 
 
 

 

 
 

 
 
E-mail: administratie@devrijeschoolalmelo.nl 
Website: www.devrijeschoolalmelo.nl 
 
 
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. 2 febr. : lichtjesfeest kleuterklassen 
di. 14 febr. : schoolmaatschappelijk werkster in school aanwezig van 09.00-12.00u. 
woe. 15 febr. : studiedag; alle kinderen zijn deze dag vrij  
vr. 24 febr. : studiedag; alle kinderen zijn deze dag vrij 
ma. 27 febr. t/m 
vr. 3 mrt. : voorjaarsvakantie 
za. 11 mrt. : open dag 10.00-13.00u. 
di. 14 mrt. : schoolmaatschappelijk werkster in school aanwezig van 09.00-12.00u. 
woe. 15 mrt. : inloopochtend kleuterklassen van 8.30-10.00u.; deze inloopochtend is 
                            bedoeld voor ouders die nog geen kinderen bij ons op school hebben. 
woe. 15 mrt. : klassenpresentaties van 11.45-12.45u. 
di. 28 mrt. : schoolmaatschappelijk werkster in school aanwezig van 09.00-12.00u. 
vrij. 31 mrt. : palmpaasoptocht, aanvang 12.00u. 
vrij. 31 mrt. : muziekavond van 19.30-plm. 21.00u. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



Nieuws van Annemiek (directeur): 

 
Beste allemaal, 
 

In deze nieuwsbrief een kort bericht van mij omdat ik op dit moment met zeer veel 
verschillende zaken tegelijk bezig ben. 
 

Enkele keren hebben jullie de nieuwsbrief, die ongeveer 1x per maand uitkomt, gekregen. 
Dit was een soort informatie/schoolkrantachtige nieuwsbrief. 
 

Ondanks dat mensen er ook wel positief over waren, heb ik ook al in een van de vorige 
nieuwsbrieven geschreven dat mensen aangaven dat ze eraan moesten wennen en het 
wekelijkse Vergeet-mij-nietje misten. 
Sneller even wekelijks de informatie kunnen lezen naast de Parro berichten etc. wordt toch 
gewaardeerd. 
Ik heb deze berichten die ik kreeg tot mij genomen en er ook met diverse mensen, team, MR 
over gesproken. 
 

Ik ben tot de conclusie gekomen dat het een goede manier was om het te proberen maar 
dat we vanaf donderdag 2/2 weer teruggaan naar het Vergeet-mij-nietje. 
Deze komt niet meer uit op de vrijdag maar op de donderdag. Dit heeft met veranderde 
uren van Karin (administratie) te maken. 
 

Ik hoop jullie, samen met het team weer informatie via het Vergeet-mij-nietje te kunnen 
geven. 
Ik hoop daar wel ook zo nu en dan informatie aan toe te voegen over algemene 
onderwerpen als bijv. jaarfeesten etc. 
Het Vergeet-mij-nietje zal natuurlijk in ontwikkeling blijven. 
 

Hierbij nog enkele vragen aan jullie: 
 

• Wie zou willen helpen om te kijken naar onze website? Ik zou deze graag meer up-to-
date en moderner willen hebben.   

• Wie is er handig in folders maken bijv. voor open dagen, inloopochtenden, maar ook 
een folder/flyer over de ouderbijdrage? 
 

Mocht je hier iets in kunnen betekenen, mail mij dan a.u.b.: directie@devrijeschoolalmelo.nl 
 

Met vriendelijke groet, Annemiek 
 

PS:  
Loop na schooltijd (als de meeste kinderen buiten zijn) gerust de school even in om te kijken 
in de klassen. 
 
 

 
 
 



Informatie van de intern begeleider (Mirjam): 
 
Sociaal vaardig … veilige leeromgeving … hoe creëren we dat samen?  
Sinds de school bestaat wordt er gesproken over de sociale omgang van de kinderen met 
elkaar, de kinderen met de volwassenen, de volwassenen met de kinderen, de volwassenen 
met elkaar….kortom de omgang van alle grote en kleine mensen met elkaar. 
Het jonge kind heeft een voorbeeld nodig om zich aan te ontwikkelen, dat voorbeeld vindt 
het in de ouders, opvoeders, de omgeving en in deze tijd zeker ook de media. 
Sinds 2009 zijn de leerkrachten begonnen met het digitaal invoeren van het sociaal 
welbevinden van onze leerlingen van klas 1 t/m 6 in het programma SCOL.  Dit is een 
signaleringsinstrument dat het sociale welzijn van leerlingen in beeld brengt en aangeeft of 
er aanleiding is tot extra aandacht. Voor de kleuters is er een waarnemingsinstrument 
binnen het leerlingvolgsysteem. 
Om leerlingen zelf te laten aangeven hoe veilig ze zich voelen, wordt in klas 1 t/m 3 een 
individuele vragenlijst door de leerlingen ingevuld. Deze wordt door een andere dan de 
eigen leerkracht begeleid. Deze vragenlijst heet de veiligheidsthermometer en wordt ieder 
najaar afgenomen. De leerlingen van klas 4 t/m 6 vullen digitaal hun ervaringen betreffende 
veiligheid in in de monitor veiligheid van SCOL. Ook dit wordt door een andere dan de eigen 
leerkracht begeleid. 
Bovenstaande gegevens worden jaarlijks tijdens de vergaderingen geëvalueerd en samen 
kijken we of er schoolbreed veranderingen nodig zijn. 
De klassenleerkrachten zijn de afgelopen tijd hernieuwd opgeleid in het herkennen van 
sociale interacties en het verrijken van sociale vaardigheden middels de regenboogtraining. 
Deze training is gegeven door Annechien Wijnbergh van de begeleidingsdienst voor 
vrijescholen (BVS). De training biedt een rijk scala aan oefeningen waaraan de kinderen 
middels spelletjes, maar ook door gesprekken met elkaar kunnen samenwerken. 
Iedere klassenleerkracht schrijft in het najaar een plan waarin aangegeven wordt waar de 
komende tijd aan wordt gewerkt. In dit plan staat waar de klas aan gaat werken, maar ook 
waar de klassenleerkracht met de kinderen met specifieke onderwijsbehoeften mee aan de 
slag gaat. 
Uiteraard behoren ouders en opvoeders bij de dynamische processen die zich voltrekken. 
Tijdens de oudergesprekken over de individuele kinderen en de ouderavonden waarin de 
klas wordt besproken, houden de leerkrachten u op de hoogte van de ontwikkelingen.  
Hieronder vindt u een doorkijkje over de werkwijze en doelen van de regenboogtraining 
voor de diverse leeftijden, 
 
Januari 2023, Mirjam Papenborg 
 

 
 
Regenboogtraining in een kleuterklas? 
 De kleuterklas kent geen lessenserie die als interventie kan dienen voor sociaal-emotionele 
problematiek. 



De ene klas is de andere niet. Het is daarom niet zinvol om voor iedere klas een gelijk 
programma te maken. Er zijn zes categorieën met oefeningen waarmee je een eigen training 
of lessenserie kunt samenstellen. In iedere klas kan er aan een of meerde werkgebieden 
aandacht besteed worden. 
Zo heeft elke klas twee of drie aandachtsgebieden waarvan de bijbehorende oefeningen 
extra goed zouden kunnen werken. Deze categorieën zijn te vinden in de regenboogmap 
voor kleuters. 
Om te bepalen waaraan het meeste aandacht vragen heeft BVS een scan ontwikkeld voor de 
kleuterklassen; deze biedt hulp bij het kiezen van categorieën. 
 

Per onderdeel staan kenmerken beschreven van klassen verbonden met spelletjes en 
oefeningen die ingezet kunnen worden. Bijvoorbeeld: als een klas hoog scoort op de 
categorie moedig zijn, komt deze eigenschap niet zo sterk naar voren in de dagelijkse gang 
van zaken in de klas. Deze kinderen kunnen veel baat hebben bij oefeningen uit de 
kaartenserie ‘moedig zijn’. Door te werken met deze indeling en door hier vooraf over na te 
denken, wordt het zoeken naar spelen en oefeningen die echt geschikt zijn voor de klas 
hanteerbaar en overzichtelijk. Ieder kan voor zijn of haar groep een aanpak op maat maken. 
 

De boekjes: 
In een zestal boekjes staan rondom de regenboogthema’s staan de spelen beschreven. De 
materialen die nodig zijn, zijn meestal in de groep aanwezig. 
Iedere categorie spelen heeft zijn eigen boekje: 
Moedig zijn 
Wij samen 
Wikken en wegen 
Lichtpuntjes zien 
Kijken en denken 
Hier sta ik  
Tussen zon en regen ontstaat de regenboog 
  

  
 
Regenboogspel voor kinderen van klas 1 t/m 6: 
Zo is er ook een spel voor kinderen, vol met kunstzinnige oefeningen en spelen om de 
sociale processen te begeleiden. Daarin worden op plezierige wijze situaties gecreëerd 
waarin kinderen leren sociaal te zijn. Komen de kinderen na een pauze opgewonden binnen, 
is er ruzie geweest, of blijft de hele klas hangen in een welles- nietes discussie dan kan de 
leerkracht uit het Regenboogspel voor kinderen een spel of oefening kiezen om de sfeer 
weer te doorbreken. Daarbij wordt aangesloten bij de actuele situatie van de klas op dat 
moment; bijvoorbeeld wanneer in een klas speelt dat kinderen weinig durven, dan worden 
er uit de categorie ‘moedig zijn’ oefeningen gekozen. Er wordt expliciet gereflecteerd op 
gedrag. 
 

Doel van de training is om kinderen in algemene zin handvatten in sociale situaties aan te 
reiken. 
Er wordt o.a. gewerkt aan vaardigheden en competenties als: 
Wij zijn te vertrouwen 
We helpen elkaar 



We lachen elkaar niet uit 
We doen niet zielig 
Niemand speelt de baas 
 
 

Informatie uit de klassen 
Kleuterklas Kim/Wendy: 
In de kleuterklas van Kim en Wendy hebben we het de afgelopen tijd weer heel gezellig 
gehad. Na de kerstvakantie hebben we het Driekoningenspel in de klas gespeeld en is het 
Driekoningenfeest geweest. Wat hebben de kinderen hiervan genoten! Bij het 
Driekoningenspel hadden ze verschillende rollen; Maria, Jozef, de Driekoningen, 
schriftgeleerden en de engel. Na twee weken kenden veel kinderen de teksten en liedjes uit 
hun hoofd en speelden ze de rollen heel mooi. Nu is de klas in winterstemming en staat 
koning Winter op de mooie tafel, samen met vrouwtje Dooi en Olle. Dit komt ook terug in 
ons ochtendspel en we schaatsen en skiën de hele klas door. Nu zijn we ons aan het 
voorbereiden op Maria Lichtmis, dat we vieren op 2 februari. We maken kaarsjes in de klas 
van restjes kaarsenvet. Dit is het laatste Lichtfeest en de afsluiting van de donkere tijd. We 
zingen nog één keer alle Adventsliedjes, Sinterklaas, Kerst en Driekoningen. We branden 
kaarsjes en eten misschien wel een lekkere pannenkoekje. Vanaf nu worden de dagen weer 
langer en gaan we langzaam richting het voorjaar. Hieronder nog wat foto’s van hoe fijn we 
het hebben met elkaar in de klas en nog een favoriet liedje van de kinderen op dit moment!  

 

 



 

Klas 1 Sandra: 
In de klas hebben we oud en nieuw nog eens dunnetjes overgedaan met klasse 1 vuurwerk. 
Wat hadden de kinderen een plezier in het tekenen én schilderen ervan.  
 

We hebben ook onze eerste vlog naar Zoë gestuurd en we hebben vanuit Curaçao een vlog 
van Zoë teruggekregen. We gaan een kijkje nemen bij haar school.  
Inmiddels hebben de kinderen bijna alle letters en klanken geleerd. Nog even en we kunnen 
een letterfeest vieren!  
 

Ook klokkijken staat nu op het programma, de hele en de halve uren kunnen ze al zien.  
En over tijd gesproken: wat zijn de kinderen de afgelopen maanden gegroeid, niet alleen 
lichamelijk, maar ook in hun kunnen en werken. Samenwerken hoort daar ook bij en dat 
gaat steeds beter. Na even oefenen, konden alle kinderen zonder botsen de Lemniscaat met 
z'n tweeën tegelijk tekenen.  
 

Juf Sandra  

 

       
Breiwerkjes klas 1 

 

 
Vuurwerk!!!! Klas 1 



Klas 2 Ilona: 
In de afgelopen weken zijn we in klas 2 bezig geweest met verschillende fabels, we hebben 
fabels gehoord, we hebben gedichtjes gelezen, we hebben zelf tekstjes geschreven en ook 
nagedacht hoe het verder zou gaan. Alle kinderen zijn ook heel goed bezig geweest met het 
tekenen en soms met kleuren en puzzelen.  
Al die mooie bladzijdes vormen samen een klein boekje, waar alle kinderen zelf een kaft voor 
hebben geschilderd.  
 

Naast al die leuke fabels, hebben we ook heel hard gewerkt aan het rekenen en aan spelling 
en taal. De afgelopen weken hebben we ook lekker mogen lezen met onze tutoren uit klas 5. 
Alle kinderen lezen met hun eigen tutor en dat gaat echt ontzettend goed.  

 
Meneer Jan is weer in onze klas geweest om Duits te oefenen en juf Ilona oefent met Engels. 
En ondertussen “sneeuwt” het in onze klas, boven op een heleboel sneeuwpoppen. Wat een 
pret hebben we gehad met het maken van al die prachtige vlokken, de verrassing van hoe de 
vlok eruit kwam te zien was telkens heel groot. Er werden hartjes, vlinders, diamanten, 
rondjes en andere prachtige vormen ontdekt! 

 

Als laatste hebben we ook nog geoefend voor de rekentoets en spellingtoets van Cito en is 
er een begin gemaakt met het afnemen van de AVI toetsen, dus we hebben zeker niet stil 
gezeten! 

 

Volgende week komt juf Chelsey (stagiaire) een hele week bij ons in de klas, omdat ze dan 
een stageweek heeft.  
 

Juf Ilona 
 

     

 



Klas 3 Nicole: 
Hieronder een paar foto’s over rekenen met geld in klas 3. Omgaan met wisselgeld, 
verdubbelen, halveren en vooral rekenen met grote getallen: 
 

 

 
 

 
 



Nieuws uit de MR: 
16 januari hebben we weer ons overleg met Annemiek gehad! Aan de orde kwamen de 
volgende punten: 

• Verkeersveiligheid: Paulien in hier nog steeds mee bezig, het leeft nu ook bij de 
gemeente. 

• Gebruik Parro: ouders kunnen het nu ook onderling gebruiken! 

• We hebben een subsidie van het rijk gekregen om de basisvaardigheden van de 
leerlingen op te krikken, Annemiek heeft hiervoor een plan gemaakt dat nu ingediend 
wordt 

• De Ouderenquête: ouders zijn over algemeen tevreden, een aantal punten behoeft 
nog aandacht 

• De formatie/ziekmeldingen 

• Ouderbijdrage: de bestedingen worden specifieker en er komt een overzicht 
binnenkort 

• Begroting voor 2023 is nog niet binnen vanuit Athena, de MR gaat hier z.s.m. naar 
kijken! 

• PR: er wordt nagedacht hoe we op termijn meer leerlingen kunnen krijgen (i.v.m. 
vergrijzing Schelfhorst). Wellicht is er een ouder met verstand van websites.......?  

• (moet aangepakt gaan worden!) 

• GMR: de Athena-MR (GMR) zoekt een nieuwe voorzitter omdat Bonnie Foster van 
onze school per juni gaat stoppen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met 
Annemiek of met Maaike Wigger. 
 

Donderdag 30 maart is de volgende MR-vergadering! Als je deze bij wilt wonen kan dat, 
graag een mailtje aan: freekjordans@gmail.com 
 
Hartelijke groet, Freek Jordans 
 
 
 

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. 
 

 
 

mailto:freekjordans@gmail.com


Even voorstellen: Schoolmaatschappelijk werk 
Mijn naam is Monique Straver en vanuit Avedan (www.avedan.nl) ben 
ik als schoolmaatschappelijk werkster verbonden aan De Vrije School 
Almelo 
 

Wat kan ik voor u betekenen? 
School is een plek waar kinderen voor een groot deel van hun tijd 
doorbrengen. Soms doen zich problemen voor waar een kind thuis of 
op school last van heeft. Als schoolmaatschappelijk werker adviseer, ondersteun en bied ik 
hulp aan kinderen en hun ouders. Met elkaar zullen we zoeken naar oplossingen voor allerlei 
vragen en/of problemen die te maken hebben met school, opvoeding of de thuissituatie. 
Daarnaast heb ik nauw contact met de intern begeleidster van De Vrije School Almelo en zal 
ik deelnemen aan het schoolondersteuningsteam.  
 

Aan welke vragen en/of problemen kunt u denken? 
• Zit uw kind niet lekker in zijn/haar vel? 
• Vragen rondom de opvoeding of het gedrag van uw kind. 
• Is er misschien extra ondersteuning nodig voor uw kind? 
• Heeft uw kind last van de scheiding? 
• Heeft uw kind moeite om voor zichzelf op te komen? 
• Is er sprake van pesten of gepest worden? 
• Vragen rondom rouwverwerking. 
• Wilt u meer weten over voorzieningen voor uw kind of gezin in de buurt? 
 

Bereikbaarheid 
U kunt zelf contact met mij opnemen wanneer u vragen en/of problemen ondervindt waar u 
hulp bij nodig heeft of om een afspraak te plannen. Het kan ook zijn dat u via de leerkracht 
of intern begeleider verwezen wordt. De gesprekken zijn vertrouwelijk, overleg met derden 
gebeurt alleen als u daar toestemming voor geeft. Dit geldt ook voor de gesprekken met uw 
kind, deze vinden doorgaans op school plaats. Er zijn geen kosten verbonden aan 
schoolmaatschappelijk werk.  
 

Wilt u laagdrempelig met mij in contact komen? Hieronder ziet u de planning van de dagen 
wanneer ik aanwezig ben op De Vrije School Almelo: 
 
   
 
 
 
 
 
 
                                                      
Contactgegevens:                                               
m.straver@avedan.nl , tel. 06-59867814   
 
 

 

 

Data:              Tijd:                     
31-1-2023 9.00 -  12.00 
14-2-2023 9.00 -  12.00 
14-3-2023 9.00 -  12.00 
28-3-2023 9.00 -  12.00 
11-4-2023 9.00 -  12.00  
10-5-2023 9.00 -  12.00 
 

Data:              Tijd:  
23-5-2023 9.00 -  12.00 
6-6-2023 9.00 -  12.00 
20-6-2023 9.00 -  12.00 
4-7-2023 9.00 -  12.00 
18-7-2023 9.00 -  12.00 
 



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. 
 

Vacature pedagogisch medewerker peutergroep/BSO:  
Voor onze peutergroep en BSO in Almelo is Christoforus Kinderopvang op zoek naar een 
pedagogisch medewerker.  
De organisatie Christoforus Kinderopvang is een kinderopvangorganisatie die op 
verschillende locaties in Nederland kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse 
opvang verzorgt. Wij bieden opvang in huislijke sfeer en daarbij is de antroposofische visie 
ons uitgangspunt.  
In Almelo is Christoforus Kinderopvang actief met een peutergroep voor peuters van 2½ – 4 
jaar en een BSO in het pand van De Vrije School Almelo.  
 

De functie:  
Zowel op de peutergroep als de BSO nemen buitenspel, natuurbeleving en meegaan met de 
seizoenen (en daarmee verbonden de jaarfeesten) een belangrijke rol in. Er is een bewust 
ritme in de ochtend met afwisseling tussen rust en activiteit waarbij veel ruimte is voor het 
vrije spel. Daarnaast krijgen de kinderen biologische voeding en wordt er gebruik gemaakt 
van natuurlijk (spel)materiaal.  
Op de BSO worden activiteiten aangeboden maar er wordt vooral ingegaan op de interesses 
van de kinderen. Jij zorgt hierbij voor een veilige en liefdevolle omgeving waarin ieder kind 
de ruimte krijgt zich in zijn eigen tempo te ontwikkelen. Het gaat hierbij om een 
oproepcontract.  
 

De persoon:  
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste pedagogisch medewerker die affiniteit heeft met de 
antroposofische pedagogische benadering van kinderen van 2 – 13 jaar. Op de peutergroep 
werk je zelfstandig dus enige werkervaring in deze leeftijdsgroep is een vereiste.  
 

Functie-eisen: 
 - Diploma voldoet aan de diplomacheck: Diplomacheck | Kinderopvang werkt! 
   (kinderopvang-werkt.nl);  
- Zelfstandig en autonoom kunnen werken;  



- Woonachtig in Almelo of binnen 10km van die plaats;  
- Ervaring in het werken met kinderen en kennis van de antroposofische visie zijn een pre.  
 

Wij bieden:  
- Salaris conform CAO Kinderopvang;  
- Adequate reiskostenvergoeding;  
- Uitgebreide mogelijkheden tot verdieping op antroposofisch-pedagogisch gebied;  
- Pedagogische coaching.  
-Soort dienstverband: Deeltijds Rooster: • Flexibel werkrooster  
 

-Opleiding: MBO (Vereist)  
-Licentie/certificaat: VOG (Gewenst)  
-Werklocatie: Eén locatie 

 
Activiteiten/mededelingen buiten de school: 

 
 

Kaliber Kunstenschool inloopmiddag zaterdag 28 januari: 
Zaterdag 28 januari is er een leuke inloopmiddag op het Cultuurplein Elisabethhof. Die 
middag is er van alles te doen bij Kaliber Kunstenschool, Theater Hof 88 en Kunsthal Hof 88 
 

 


