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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. 09  

      

  Weekbrief voor ouders van De Vrije School Almelo                  0 09-03-2023 

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: 

 
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, aanvangstijd wordt nog bekend gemaakt 
vrij. 7 april : geen school i.v.m. Goede Vrijdag 
ma. 10 april : geen school i.v.m. 2e paasdag 
di. 11 april : schoolmaatschappelijk werkster in school aanwezig van 09.00-12.00u. 
vrij. 14 april : muziekavond van 19.30-plm. 21.00u. 
ma. 24 april t/m 
vrij. 5 mei : Meivakantie (hierin vallen dus ook Koningsdag en Bevrijdingsdag) 
 
 
 
 

OUDERAVONDEN: 
(alle ouderavonden beginnen om 20.00u.) 

ma. 20 maart : klas 2 Ilona 
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KLASSENINFORMATIE 

 
 
Klas 2 Ilona: 
De eerste week na de vakantie zit er al bijna weer op. De meeste kinderen moesten wel weer even 
wennen. Alle kinderen hebben na de vakantie een nieuwe plek gekregen in de klas en daardoor dus ook 
een nieuwe buurman of buurvrouw.  Soms gaat er nog wel eens iemand op z’n oude plek zitten en dat 
zorgt dan even voor wat hilariteit. 
We zijn in de periode van taal begonnen met het leren van hoofdletters en we leren ook hoe je alle letters 
aan elkaar kunt schrijven. Alle kinderen zijn heel enthousiast en kunnen niet wachten tot hun letter aan de 
beurt is. Het is echt ontzettend knap hoe goed de kinderen dit al kunnen.  Ik verbaas me iedere dag hoe 
snel ze dit ook oppakken.  
Alle kinderen zijn nu klaar met het borduren van hun fluitenzak, in de komende weken gaan ze haken 
tijdens de handwerklessen. Veel kinderen hebben oom hierbij snel in de gaten hoe dat moet. Juf Maaike 
kan dat dan ook heel goed uitleggen en voordoen en met de hulp van de handwerkoma’s leren de 
kinderen het goed. 
 
Nieuws van Annemiek (directeur): 
 

Subsidie basisvaardigheden: 
Direct na de vakantie is Barbara Wentink op school begonnen, voor extra  ondersteuning in en naast de 
klassen 1 t/m 6 . Zij zal zich vooral  richten op het rekengebied, helpen in de klassen maar ook werken met 
kleine groepjes en eventueel soms individueel. 
Barbara is oa. pedagoog en rekenspecialist. 
Ze heeft dit werk onder meer ook gedaan op de vrijeschool Wonnebald (Den Haag) en diverse andere          
(reguliere) scholen. 
Ze zal op maandag,  woensdag, donderdag en vrijdag op school zijn. 
De vrijdag van 10.45 tot 13.15 uur en de andere dagen van 8.30 uur tot ongeveer 13.00 uur. 
Zij zal zich in een van de volgende Vergeetmijnietjes voorstellen. 
Wij zijn zeer blij dat zij vanuit haar expertise een bijdrage kan leveren aan het onderwijs en de ontwikkeling 
van onze kinderen. 
Juf Sylvia zal nog steeds diverse zaken ondersteunen maar zij zal zich vooral meer richten op taal (lezen/ 
spelling etc.). 
Naast juf Barbara werkt nu juf Evelien (werkt al 2 dagen bij de kleuters) een dag extra. Meestal op de 
dinsdag. 
Zij zal op deze dag  voor de drie kleuterklassen ingezet worden om met (groepjes) kinderen extra dingen te 
doen. Dit gebeurt zowel in de klassen als buiten de klas. 
 

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. 
 
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. 
 
Parkeren rond de school i.v.m. Open Dag: 
Als u morgen met de auto naar de Open Dag komt, wilt u deze dan NIET parkeren aan de Biesterweg?! 
Op de parkeerplaatsen aan de overkant van de school (Drakensteyn), de parkeerplaatsen aan Nederhoven 
en bij Huize Friso is voldoende ruimte om uw auto te parkeren. Uiteraard IN de parkeervakken. 
 

 
 
Inloopochtend kleuterklassen woensdag 15 maart a.s.: 
Woensdag 15 maart a.s. is er een inloopochtend in de kleuterklassen van 8.30-10.00u. Deze ochtend is 
bedoeld voor ouders die nog geen kinderen bij ons op school hebben. 
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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 Kinderopvang 
Christoforus Almelo: 06-15434849. 
Op afspraak is het mogelijk om eens een kijkje te komen nemen. 
 

 
 

 


