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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. 06  

      

  Weekbrief voor ouders van De Vrije School Almelo                  0  09-02-2023 

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: 

 
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: 

ma. 20 febr. : drie kleuterklassen 

 

 

 

Klas 3 mooie schilderingen van de Ark van Noach 
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KLASSENINFORMATIE: 

 
Drie kleuterklassen: 
Maandag 20 februari ouderavond; aanvang 20.00u.  (u hebt hier vorige week een uitnodiging voor 
gekregen) 
 
Klas 4: 
Klas 4 is vorige week begonnen met mens- dierkunde periode. De kinderen beginnen elke dag met de tekst 
“Ik zie rond in de wereld ……………. waarin de dieren voelend leven”. 
In de vierde klas verbinden de kinderen zich o.a. met de dierenwereld, in de vijfde klas met de 
plantenwereld en in de zesde klas met de aarde/stenen wereld. Zo leer je als kind de wereld op 
verschillende manieren bekijken, steeds ook in verhouding met jou als mensenwezen. 
 

De kinderen zijn begonnen te kijken naar de mens, een hoofd, romp en ledematen. 
Wat kunnen we daar allemaal mee? Wat doen we met onze handen? Waar brengen onze benen ons naar 
toe? 
Ons hoofd met een deel van onze zintuigen: o.a. ogen, oren, mond, neus en natuurlijk over ons hele lijf de 
tast. 
 

Daarnaast hebben ze het gehad over de muis en hebben ze vanuit en prachtig boek ook een tekst over zeer 
veel verschillende soorten muizen besproken. Ze hebben muizen getekend en geboetseerd. 
Gisteren hebben ze het gehad over de olifant en morgen komt de octopus aan bod. 
Volgende week gaan de kinderen raadselteksten schrijven over dieren a.d.h.v. een stappenplan. 
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Deze prachtige bordtekeningen zijn gemaakt door Paul van Meurs (een goede vriend van juf Annemiek) 
 

Klas 5 Maaike/Wendy: 
In de klas zijn we de afgelopen weken druk bezig geweest met rekenen. De procenten zijn voor het eerst 
aan bod gekomen en we hebben hier mee geoefend in bijvoorbeeld het berekenen van de korting op een 
product, of sommen als 60% van 120 bijvoorbeeld. Ook hebben de kinderen kennisgemaakt met de 
onderlinge verbanden tussen procenten, kommagetallen en breuken. ½ is hetzelfde als 0,5 is hetzelfde als 
50%. Dit vonden sommigen nog  best moeilijk en hier blijven we dan ook nog mee verder oefenen.  
Afgelopen week zijn we met een nieuwe taalperiode begonnen. De komende weken richting de 
voorjaarsvakantie gaan we bezig met grammatica en ook lijdende en bedrijvende vormen in een zin. Ook 
de werkwoordspelling zal de komende tijd veel aan bod komen, zowel de sterke als de zwakke 
werkwoorden. 
We zijn de afgelopen maand ook twee keer op bezoek geweest bij Kaliber Kunstenschool. Daar hebben de 
kinderen prachtige dingen gemaakt. Morgen (10 februari) zullen we weer op stap gaan, dit keer in het 
kader van de techniek. De kinderen zullen in tweetallen iets gaan maken. Ik ben heel benieuwd hoe dat 
eruit gaat zien.  
 

De toets periode is voor de meeste kinderen afgesloten. Sommige kinderen moeten nog gemiste toetsen 
inhalen. Na de voorjaarsvakantie zullen er oudergesprekken zijn en zal ik de resultaten van de toetsen ook 
met jullie delen.  
 

De afgelopen tijd is het in de klas erin geslopen dat kinderen een pet of muts op hebben. Dit had ook te 
maken met het koude weer. Kinderen hadden het ook koud in de klas. Het wordt gelukkig zachtjes aan 
weer mooier weer. Vanaf komende week zal ik hier weer meer op gaan letten, dat de mutsen weer alleen 
buiten op gaan en niet meer in de klas.   
 

Met vriendelijke groet, Maaike Wigger 
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Nieuws van Annemiek (directeur): 
 

In het weekend liep ik een speurtocht, gemaakt door mijn kleindochter, en kwamen we zeer veel 
sneeuwklokjes en krokussen tegen. Daar word ik heel blij van. 
Wat een schoonheid en een teken, hoewel het natuurlijk nog heel koud kan worden, dat de lente ook weer 
in zicht is. 
 

De week vliegt voorbij met veel diverse zaken: ouderavond van klas 4, kampbespreking van klas 6, vervang 
regelen,  een vergadering van het samenwerkingsverband, kijken naar en bespreken over onderhoud 
gebouw, diverse gesprekken met mensen, uitzoeken en bestellen van taal- en rekenmateriaal etc.  
 

Subsidie basisvaardigheden: 
Vanaf volgende week kan juf Evelien elke dinsdag (een enkele keer op woensdag) op school zijn om in de 
drie kleuterklassen extra ondersteuning te geven en bijvoorbeeld in of buiten de klas te werken met kleine 
groepjes of individuele kinderen. 
 

We zijn ook bezig met extra handen in de klassen 1 t/m 6. Ik kan daar in het volgende weekbericht vast nog 
meer over schrijven. 
 

Annechien Wijnbergh van de begeleidingsdienst voor vrijescholen is in vrijwel alle klassen geweest om te 
kijken naar ( begriijpend) leesonderwijs. 
Leerkrachten hebben lesgegeven, Annechien heeft voorbeeldlessen gegeven en er is gekeken waar elke 
klas staat en hoe we kunnen ondersteunen. 
 

We zijn ook bezig om extra materiaal aan te schaffen voor technisch lezen en begrijpend lezen. 
Voor klas 4 zijn diverse dierenboeken aangeschaft die we in de periode kunnen gebruiken en dan ook 
ingezet kunnen worden bij taalonderwijs algemeen, maar ook bij begrijpend lezen. 
Zo gaan er voor alle klassen extra boeken komen die veelzijdig ingezet kunnen worden. 
 

Voor rekenen is er best veel materiaal aanwezig op school, maar dit willen we graag  geordender hebben 
liggen. Er zijn nu kasten gekocht, waarin we het rekenmateriaal per categorie en per onderdeel, bijv. 
rekenen<10 en vermenigvuldigen en tijd etc., kunnen ordenen. Als de kasten klaar zijn zal ik jullie dit laten 
zien. 
Dit vraagt natuurlijk nog even tijd. 
 

Vervanging: 
Het is erg moeilijk vervang te vinden. We kunnen nog steeds veel intern oplossen en met het 
mobiliteitscentrum van het OBT (regelen vervang),  maar helaas lukt dit niet altijd. 
Voor alle duidelijkheid , jullie kind mag natuurlijk altijd naar school komen. 
 

Woensdag 15 februari studiedag: 
A.s. woensdag is er een studiedag. Het wordt een werkstudiedag. 
De kleuterleidsters gaan o.a. naar het LVS (leerling volg systeem) kijken en hoe dat te verwerken. 
De leerkrachten van de klassen 1 t/m 6 gaan aan het werk met het maken van groepsplannen voor de 
komende tijd. Waar staan de kinderen en hoe kunnen we de kinderen dan zo goed mogelijk ondersteunen, 
zowel voor de kinderen die nog extra ondersteuning nodig hebben, als de kinderen die meer uitdaging 
nodig hebben. 
We gaan hiermee samen aan het werk zodat we elkaar kunnen helpen met ideeën en ervaringen. 
 
Vriendelijke groet, Annemiek 
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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. 
 
Studiedag woensdag 15 februari a.s.: 
Volgende week woensdag 15 februari is er een studiedag; alle kinderen zijn deze vrij. 
 
 

 
Klas 6 bordtekening gemaakt door juf Nienke 
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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. 
 

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;  
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- Pedagogische coaching.  
-Soort dienstverband: Deeltijds Rooster: • Flexibel werkrooster  
 

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

BIJLAGEN: 
 
Welkom bij Kaliber Kunstenschool! 
Wil je muziek maken, zingen, dansen, theater spelen of kunst maken? Dan ben je bij Kaliber Kunstenschool 
aan het juiste adres. Bekijk het volledige aanbod via de knop hieronder en vraag een gratis proefles aan! 
Uit jezelf met creatieve cursussen - bij Kaliber Kunstenschool | Kaliber Kunstenschool 

https://www.kaliberkunstenschool.nl/

