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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. 08  

      

  Weekbrief voor ouders van De Vrije School Almelo                  0 23-02-2023 

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: 

 
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. 
di. 28 mrt. : schoolmaatschappelijk werkster in school aanwezig van 09.00-12.00u. 
vrij. 31 mrt. : palmpaasoptocht, aanvang 12.00u. 
vrij. 14 april : muziekavond van 19.30-plm. 21.00u. 

 

 

 

           

Klas 2: tekening narcis en vormtekening 

 

 

 

 

 



3 

 

KLASSENINFORMATIE 

 
 
Klas 2 Ilona: 
Gelukkig waren er deze week veel kinderen weer beter, ik heb iedereen in ieder geval even gezien en 
gesproken.  
Het is de laatste week voor de vakantie en we hebben wederom hard gewerkt aan het rekenen tijdens de 
periode. De maanden van het jaar en de tijden op de klok zijn we hard aan het oefenen en daarnaast 
oefenen we veel met het tekenen van x sommen. We zijn ook druk bezig met het automatiseren van de 
tafels van 2, 5 en 10. Het gaat steeds een beetje beter, maar het zou heel fijn zijn als de kinderen in de 
vakantie ook nog een beetje blijven oefenen. Wellicht kunnen jullie daarbij helpen? 
 

We hebben deze week een hele lange lijst met nieuwe woorden met een ei gelezen en de kinderen hebben 
daarvoor een nieuwe categoriekaart in hun spellingschrift gekregen. Het leesblad ging deze week over 
kilowoorden, de ie moet dan geschreven worden als een i. 
 

Er zijn hele mooie tekeningen gemaakt van narcissen, we hebben serpentines gemaakt bij het 
vormtekenen en we hebben geknutseld aan sneeuwklokjes. 
 

Donderdagmiddag gaan we nog lekker Bingo spelen en dan begint voor ons de vakantie. 
Ik wens iedereen een heerlijke vakantie en tot 6 maart! 
                                                      

Klas 3 Nicole: 
We kijken vandaag terug op een leuke en geslaagde uitvoering van ons toneelstuk gisteren. We schrijven 
en tekenen er nog iets over in ons schrift en sluiten zo deze periode af. Na de voorjaarsvakantie hebben we 
weer een rekenperiode. 
 

Vanaf week 11 is er een oudergesprekkenronde. Ik probeer dit nog deze week of meteen na de vakantie in 
de agenda te zetten.  
 
Nieuws van Annemiek (directeur): 
Wat een zieken en wat gebeurt er dan ondanks dat nog heel veel in school, bijvoorbeeld 
een toneelstuk van klas 3 ”de ark van Noach” . Wat heerlijk om weer een toneelstuk van een klas te zien, 
samen met opa's en oma's, ouders en de klassen 1 t/m 6. 
 

Ik mocht weer regelmatig even in een klas zijn. 
En wat zijn de 1e klassers dan trots om mij te vertellen dat ze mooie tekeningen hebben gemaakt, 
dat ze elke dag al meer kunnen lezen en er staan steeds verhaaltjes op het bord die ik dan ook natuurlijk 
heel goed kan lezen. 
Deze week mocht ik ook even met ze rekenen, wat een plezier om samen sommen tot de 10 te maken,  
 7+….= 10. Maar ook even “moeilijk “doen: wat is dan 27 +…=30 ? 
 

Klas 2 is ook volop bezig met de tafels en rekensommen onder de 100 ; wat doen ze dat knap! 
Samen met juf Ilona hebben we dinsdag gezeten om samen met iemand van de Begeleidingsdienst voor 
vrijescholen naar de tijd van de voorjaarsvakantie tot de meivakantie te kijken, welke perioden de kinderen 
dan zullen krijgen. Fijn om te doen, er komen mooie perioden uit voort. 
 

Klas 3 heeft de afgelopen weken naast alle andere zaken gewerkt aan een mooi toneelstuk over de Ark van 
Noach, geschreven door hun eigen juf Nicole. 
Wat zag het er prachtig uit. Ook met dank aan alle ouders die hebben geholpen met kleding uitzoeken en 
allerlei zaken maken, o.a. een ark. Fijn dat er zo geholpen wordt. 
 



4 

 

Klas 4 is met de mens/dierkunde periode bezig. Afgelopen weken hebben ze allerlei gehoord, gelezen, 
getekend, geboetseerd etc. over o.a. de mens, de zintuigen, de koe, allerlei soorten muizen, de octopus, de 
olifant. Deze week waren het wat kleinere dieren: de egel die zijn winterslaap houdt en de slak; morgen 
gaan ze bezig met de leeuw. 
Na de vakantie nog over vogels en dan zal de adelaar vast ook voorbijkomen. 
Daarna gaat de klas een aardrijkskundeperiode krijgen, die ook samen met iemand van de 
begeleidingsdienst voor vrijescholen wordt vormgegeven. Vast en zeker komen de provinciën dan aan bod. 
 

Klas 5 is ook met allerlei bezig, maar ook met de tijd van toen. Er staan veel spullen in de klas, waarvan veel 
kinderen niet meer wisten hoe en waarvoor ze gebruikt werden. 
 

Klas 6 is met allerlei sommen bezig: grote deelsommen, verhoudingstabellen, maten en gewichten en zij 
zijn begonnen met hun tweede geschiedenisperiode over de Middeleeuwen. Ook zijn ze prachtige 
transparanten aan het maken, die lijken op kerkvensters. 
 

In de kleuterklassen wordt er ook hard gewerkt, gespeeld, naar verhalen geluisterd, getekend, en in alle 
klassen wordt er op dit moment door de oudste kleuters gewerkt aan het maken van een echt boekje. 
 

Genoeg bezigheid dus, loop gerust de school binnen om even een kijkje te nemen. 
 
Open dag zaterdag 11 maart van 10.00-13.00u: 
De zaterdag na de voorjaarsvakantie is onze open dag. Weten jullie mensen die graag onze school eens 
willen zien of die een school zoeken voor hun kind, maakt ze dan graag attent op onze school. Naast de 
open dag kunnen ze natuurlijk ook op de inloopochtenden komen en contact zoeken met de school om 
een kijkje te nemen. Hoort zegt het voort!! Er zal werk te zien zijn uit de diverse klassen, de kleuterklassen 
zijn te bekijken en er zijn leerkrachten. Mirjam( IB-er) en ik zullen er ook zijn om in gesprek te gaan met 
mensen. 
 

Klassenpresentatie woensdag 15 maart: 
De klassenpresentatie van 15 maart kan helaas niet doorgaan.  We gaan kijken of we de presentatie een 
keer op een ander moment doen, of dat (een deel van) de klassen bijv. in de klas zelf aan het eind of aan 
het begin van de dag wat laten zien aan de ouders, waarmee ze bezig zijn. Hopelijk komt er dan ook weer 
een moment dat we met pianomuziek met ons koor kunnen zingen. 
Ik ben aan het zoeken naar vervanging voor juf Marieke en juf Nadja. 
 

Muziekavond: 
14 april is er weer een muziekavond. 
Denk er alvast eens over na of jullie iets willen doen met een groepje of individueel, enkele kinderen 
samen of een ouder met een kind. Ga vast oefenen en nadenken, zodat het een mooie avond kan worden. 
Denk niet dat het misschien niet wat is. Hoe klein ook, het is altijd leuk om elkaar te horen en zo kunnen 
we er een gezellige avond van maken. 
 

Verkeerssituatie: 
Uit de ouderenquête kwam o.a. dat velen van u niet blij zijn met de verkeerssituatie rond de school. 
Helaas kunnen we hier niet heel veel aan doen. Wel hebben we enige tijd geleden, zoals ik jullie al heb 
gemeld, een brief naar de gemeenteraad gestuurd.  Daarnaast hebben de directeuren uit de wijk ook een 
aantal keer per jaar contact met elkaar en de laatste keer hebben we o.a. gesproken  over de onveilige 
situaties rond al onze scholen. 
Allemaal heel verschillend, maar wel zorgelijk. 
Dit is ook doorgedrongen bij de gemeente en vandaag hebben we (de 4 directeuren uit de wijk, mensen 
van de kinderopvang en Avedan) een gesprek met enkele mensen van de gemeente die gaan over verkeer 
etc. 
Laten we hopen dat we met elkaar kunnen kijken wat we wel kunnen doen. Ik houd jullie op de hoogte. 
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Leerlingenraad: 
Afgelopen dinsdag kwam de leerlingenraad weer bij elkaar. 
Dit keer was het een grote groep. Er was nl. een wisseling van de wacht. De kinderen die vlak voor de 
zomer zijn begonnen, hadden hun werk erop zitten en in alle klassen, ook in de eerste, waren nieuwe 
kandidaten naar voren geschoven. Soms via echte verkiezingen, soms via loten. In deze vergadering waren 
dus 4 kinderen per klas vertegenwoordigd. 
Veel van de kinderen die moesten stoppen wilden graag nog doorgaan. 
Wat waren de onderwerpen die werden besproken, nadat iedereen zich even had voorgesteld: 
1. Stand van zaken groene plein 
2. Stand van zaken onderzoek mogelijk misschien... schooldier 
3. Spiegels in de toiletten  
4. Vertrouwenspersonen. Wie zijn het, hoe kun je ze vinden etc.? Dit gaan de kinderen ook nog onder de 
    aandacht brengen in hun eigen klas. 
5. Hoe gaat het buiten spelen op de pleinen? 
6. Hoe spelen de klassen samen? Wat gaat goed, wat kan beter? Extra pauzewachten door kinderen uit de 
    hoogste klassen? 
7. Buitenspeelmateriaal. Hierover gaan de kinderen ook in gesprek in hun eigen klas. 
8. Boeken voor de bibliotheek in de klassen. Hiervoor gaan de kinderen samen met hun klasgenoten lijsten 
    maken. 
 

Na al deze onderwerpen natuurlijk ook een rondvraag. 
Ondertussen een kopje thee of sap en een koekje mag natuurlijk niet ontbreken. 
Ik kijk er elke keer naar uit en het is bijzonder hoe kinderen dingen onder woorden kunnen en durven 
brengen en hoe ze zaken van diverse kanten kunnen bekijken. Zelfs de eersteklassers, die het best 
spannend vonden, durfden hun woordje te zeggen 
 

Nu wens ik een ieder een goede week toe. 
Velen zullen misschien niet vrij hebben, maar mogelijk kunnen jullie dan de dag wel wat rustiger beginnen. 
 
Een fijne en goede tijd en ik hoop ook dat alle virussen, corona etc. weer op hun retour zijn als we 6 maart 
beginnen. Want het was de afgelopen week wel naar om te horen hoeveel mensen er ziek waren. Klas 2 
had enkele dagen maar 10 kinderen in de klas. 
 
Vriendelijke groet, Annemiek 
 
 

 
Klas 2: schilderingen van sneeuwklokjes 
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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 en voorjaarvakantie: 
Morgen (vrijdag 24 februari) is er een studiedag en zijn alle kinderen vrij. Aansluitend begint de 
voorjaarsvakantie, deze duurt t/m vrijdag 3 maart. 
Wij wensen iedereen een heel fijne vakantie! 

 
Open dag zaterdag 11 maart a.s.: 
Zaterdag 11 maart is er een Open Dag van 10.00-13.00u. 
Graag willen wij zoveel mogelijk nieuwe ouders attenderen op deze Open dag. Dit doen wij door 
bijvoorbeeld gebruik te maken van social media (Facebook, Instagram, website school) en advertenties te 
plaatsen in bijvoorbeeld het Almelo’s Weekblad. Echter, de beste ambassadeurs van de school bent u als 
ouder. Kent u mensen in uw omgeving (buurt, werk, familie, vrienden, kennissen etc.) die belangstelling 
hebben voor het vrijeschoolonderwijs en onze school, attendeer ze dan op deze ochtend! Ze zijn van harte 
welkom! 
En like en deel vooral de informatie hierover op Facebook! 
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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: 
 
Actief Almelo: 
Heb je zin om lekker met vrienden of klasgenoten in de voorjaarsvakantie uit te leven met diverse 
sportieve activiteiten? Wij bieden in de voorjaarsvakantie weer diverse gratis sportieve activiteiten aan 
zoals een Nerf-battle, bubblevoetbal en Jachtseizoen. Ook in het zwembad worden er diverse activiteiten 
aangeboden zoals een cursus Zwemmend Redden, Doe- en Spelmiddagen en Funky Friday Special. Alle 
activiteiten staan op Actief Almelo.  
  
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%3D631c5f5f97%26e%3D216394ced9&data=05%7C01%7Cadministratie%40devrijeschoolalmelo.nl%7C3d4d8f55ef6e4cb8decf08db14b8302d%7C7ed8beccba724e18a5e390adcf600712%7C0%7C0%7C638126553569935988%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZdWQr5cef2LirgkM7AJGyBHhq4S6staVi8XG9KQ%2Fr18%3D&reserved=0
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Go-Kids Twente: 
Voorjaarsvakantie! 
 

Gezellig samen zijn en leuke dingen doen met elkaar. Of je nou even ergens een hapje wilt eten, of 
inspiratie zoekt voor een dagje uit. Go-Kids Twente heeft héél veel tips voor je!  
Voor meer informatie: Go-Kids Twente 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://go-kids.nl/twente?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Oh+nee%2C+alweer+vakantie%3F+Met+deze+tips+maak+je+er+een+feestje+van&utm_campaign=Voorjaarsvakantie+2023

