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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. 07  

      

  Weekbrief voor ouders van De Vrije School Almelo                  0  16-02-2023 

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


2 

 

AGENDA: 

 
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 

 

 

 

 
Het verjaardagscadeau voor juf Sandra (juf “Sarah”      ); een prachtig bewerkte borrelplank 
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KLASSENINFORMATIE: 

 
Drie kleuterklassen: 
Maandag 20 februari ouderavond; aanvang 20.00u.  (u hebt hier vorige week een uitnodiging voor 
gekregen) 
 
Kleuterklas Margot/Evelien: 
Morgen, vrijdag 17 februari om 8.30u. kunt u in de kelder van school, onder het genot van een kopje 
koffie/thee, meehelpen om een klein, eenvoudig, lentekadootje te maken voor de kinderen. 
Opgave kan via Parro, maar aansluiten kan altijd!  Het duurt ongeveer een uur. 
Er wordt gewerkt met plakkaatverf (denk aan uw kleding). 
En voor de ouderavond hebben zich 2 mensen opgegeven om iets lekkers te bakken. Dank! 
 
Klas 2 Ilona: 
Deze week hebben we heel veel zieke kinderen, dus maar erg weinig kinderen in de klas. Alle kinderen 
zitten daarom lekker voor in de klas en dat is erg gezellig. 
 

Toch hebben we deze week ook goed gewerkt, we zijn bezig met een rekenperiode en daarvoor oefenen 
we met het tekenen van tafelsommen en we springen op de getallenlijn. Natuurlijk oefenen we ook veel 
met alle tafelsommen. Bij het lezen hebben we nu woorden geleerd met ’s, zoals pinda’s en ook met de i in 
olifant. We oefenen met het klappen van lange woorden en de kinderen kennen de regels die daar bij 
horen steeds beter. We hebben deze week geknutseld voor Valentijn, daarbij kregen we hulp van Sanne 
(de moeder van Leffe). Zij heeft ons mooie hartjes laten vouwen. 
 

We hebben op het schoolplein ook de krokussen en sneeuwklokjes ontdekt en ook de narcissenknoppen 
zijn al ontdekt. Het bewijs dat de lente weer in aantocht is. 
 
Nieuws van Annemiek (directeur): 
De studiedag begon gisteren vrolijk met een verjaardagslied voor juf Sandra. 
50 jaar......... een Sarah in de klas. 
Ze kreeg een prachtige, ronde borrelplank waar juf Francisca mooie muzieknoten op had gebrand. Juf 
Sandra houdt van muziek en zingt in een band/koor. 
Alle collega's hadden hun naam er ook ingebrand 
 

Vervolgens, nadat we wat algemene zaken bespraken, ging iedereen alleen of samen aan de slag met o.a. 
leerlingvolgsysteem, analyseren van de toetsen en andere gegevens, groepsplannen maken, ideeën 
uitwisselen....etc. 
 

Wist u dat elke leerkracht, die bij ons werkt en niet de vrijeschool PABO heeft gedaan een applicatiecursus 
moet volgen? Hier komen allerlei onderwerpen zoals achtergronden van het vrijeschoolonderwijs, 
lesinhouden, periodeonderwijs, kleuteronderwijs, maar ook praktische onderdelen als zingen, tekenen, 
handwerken, schilderen, vormtekenen etc. aan bod. 
Juf Sandra en juf Evelien hebben vandaag zo'n studiedag.  
Dit is ongeveer 8 dagen in het jaar en dat gedurende twee jaar. 
 

Zaterdag 11 maart is de open dag. Hoort, zegt het voort!!!!!!!!!!!!! 
 
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. 
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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 
 
 
 
 
 
 
 

 
Klas 2, schildering sneeuwklokjes 


