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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: 
 
 
 

 

 

’t Vergeet-mij-nietje                            No. 05  

      

  Weekbrief voor ouders van De Vrije School Almelo                  0  02-02-2023 

Facebook: De Vrije School Almelo op facebook  
 

  Instagram: devrijeschoolalmelo  
 
 

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

 

 

OUDERAVONDEN: 

(alle ouderavonden beginnen om 20.00u.) 

di.  7 febr.     : klas 4 Mansi/Deborah LET OP aanvang 19.30 uur 
ma. 20 febr. : drie kleuterklassen 
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KLASSENINFORMATIE: 

 
Drie kleuterklassen: 

• Maandag 6 feb. gaan de kleuters naar de voorstelling van  “ Loet viert feest”  kijken in de zaal van 
school. 

• Maandag 20 februari ouderavond; aanvang 20.00u.  (u hebt hier deze week een uitnodiging voor 
gekregen) 

 
Klas 3 Nicole: 
Naast taal, rekenen (en toetsen) zijn we druk aan het oefenen met ons toneelstuk over de ark van Noach. 
De kinderen hebben een boekje gekregen waar globaal "het plan" in staat en vorige week namen we stukje 
voor stukje de hele tekst door en leerden we de liedjes. Moeilijke liedjes met hoge noten en soms vreemde 
klanken, maar met iedere dag even oefenen gaat het al heel goed. Deze week oefenen we in de zaal 
verschillende scènes. Nog niet op het podium, maar spelenderwijs in de kring verschillende drama 
oefeningen. Hoe kijk en doe je wanneer je boos/verdrietig/blij/bezorgd bent bijvoorbeeld. Hoe speel je een 
gemeen iemand zonder echt gemeen te zijn, de zondvloed kwam immers om een reden...Volgende week 
oefenen we denk ik al met een eigen rol en kijken we hoe het is om op het podium te spelen. Wat fijn dat 
zoveel ouders zich hebben opgegeven om te helpen met kleding, decor, licht, muziek, foto's en lekkers! 
Het wordt vast een mooie uitvoering, maar voor nu hebben we nog veel plezier met het oefenen. 
 

Afgelopen maandag kwam juf Annechien (van de schoolbegeleidingsdienst) even in de klas om ons te 
helpen met de leesles en heeft ons goede tips en ideeën gegeven waar we de komende tijd mee aan de 
slag gaan.  
 

Deze week heeft juf Sophie een stageweek. Fijn zo'n goede hulp in de klas. 
 
Nieuws van Annemiek (directeur): 
 

Vandaag is het een bijzondere dag, 2 februari. Vanaf St Maarten is het buiten steeds donkerder geworden, 
maar we binnen steeds meer licht ontstoken. 
Met St. Maarten ontsteken we het licht in de knollen en pompoenen, het licht dat ons dan gaat 
ondersteunen in de donkere wintertijd. 
De tijd dat er steeds meer kaarsen gaan branden komt nu ten einde. 
De natuur wordt weer wakker. Ik zie het ook in mijn moestuin. De tuin is nog in rust, maar je ziet al steeds 
meer knopjes komen en ergens gaat het kriebelen om de eerste dingen te gaan zaaien, maar ik heb 
besloten de grond nog even rust te gunnen. 
Op 2 februari vieren we de afronding van de lichttijd, de overgang van de winter naar de lente en het 
ontwaken van de natuur. 
 

In school vieren we dit feest ook, vooral in de kleuterklassen. 
We kijken op verschillende manieren terug op de afgelopen tijd. We zingen nog een keer alle liedjes van de 
verschillende jaarfeesten en Moeder Aarde wekt haar wortelkinderen. 
We gaan het licht weer tegemoet!                                
 

Vraag website: 
Wat fijn dat er zo snel enkele mensen hebben gereageerd op mijn vraag wie er kan helpen de website aan 
te pakken. Ik neem spoedig contact met jullie op. 
 

Parkeren voor school: 
Willen jullie eraan denken om niet te parkeren bij school of de Biesterweg in te rijden en jullie kinderen bij 
school af te zetten. 
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Er ontstaan gevaarlijke situaties. Kinderen komen aanfietsen en zien moeilijk de auto’s die aan komen 
rijden en manoeuvreren. 
Graag ieders medewerking voor de veiligheid van ons allen, maar vooral van de kinderen. 
 
Vriendelijke groet, Annemiek 
 
 

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: 
Het is mogelijk 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. 
 
 

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. 
 

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.  
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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 
 
 

 

 

 


