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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. 10  

      

  Weekbrief voor ouders van De Vrije School Almelo                  0 16-03-2023 

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: 

 
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) 
woe. 10 mei : schoolmaatschappelijk werkster in school aanwezig van 09.00-12.00u. 
do. 18 mei en 
vrij. 19 mei : vrij i.v.m. Hemelvaart 
di. 23 mei : schoolmaatschappelijk werkster in school aanwezig van 09.00-12.00u. 
woe. 24 mei : inloopochtend kleuterklassen van 8.30-10.00u; deze ochtend is bedoeld voor ouders die 

  nog geen kinderen bij ons op school hebben 
vrij. 26 mei : Pinksterfeest/Meiboom 
ma. 29 mei : vrij i.v.m. 2e Pinksterdag 
woe. 31 mei : studiedag; alle kinderen zijn deze dag vrij 
 
 
 
 

OUDERAVONDEN: 
(alle ouderavonden beginnen om 20.00u.) 

ma. 20 maart : klas 2 Ilona 

 

 

           

 



3 

 

KLASSENINFORMATIE 

 
Klas 2 Ilona: 
Het was weer een fijne week in klas 2. We zijn echt ontzettend goed bezig met het aanleren van alle 
hoofdletters en het aan elkaar schrijven lukt ook al erg goed.   
Deze week hebben we het verhaal over de jongen en de vis gehoord. Die vis verandert steeds van kleur, 
afhankelijk van zijn gevoel. We hebben gepraat over verschillende emoties en we hebben die ook 
uitgebeeld. We hebben gesprekjes geschreven en tekeningen gemaakt en dat alleen nog maar in de 
periode!  
Daarnaast zijn we bij rekenen nu bezig met sommen over het tiental, 25 +8= en 63-6=. Bij spelling hebben 
we woorden met de -b aan het eind geleerd en we oefenen bij het lezen met klankgroepenwoorden met 
een lange klank, dat zijn woorden als lo pen, ma ken en ta fel. Je hoort een lange klank, maar je schrijft het 
kort. En we zijn nu in tweetallen aan het lezen in toneelleesboeken.  Zoals u leest zitten we niet stil 
Palmpasen komt er weer aan, dat betekent dat we met de kinderen weer een Palmpasenstok gaan 
versieren. Het zou fijn zijn als alle kinderen, voor dinsdag 28 maart, een Palmpasenstok in de vorm van 
een kruis mee zouden kunnen nemen. De lange stok moet ongeveer 30 cm lang zijn, de korte stok 
ongeveer 20 cm lang.  Daarnaast is het handig dat uw kind een borduurnaald met een groot oog 
meeneemt voor het rijgen van het lekkers voor aan de stok. School verzorgt daarvoor gedroogd fruit en 
doppinda's. Op donderdag 30 maart gaan we vanaf 13:00 uur bezig met het versieren, mocht u kunnen en 
willen helpen dan bent u van harte welkom. Via Parro is daarover een bericht gestuurd. 
 
Nieuws van Annemiek (directeur): 
 
Voetbaltoernooi: 
Voor de voorjaarsvakantie was het gelukt om 6 teams op te geven voor het voetbaltoernooi. Een meisjes 
en een jongensteam uit klas 4, en 2 gemengde teams uit klas 5 en klas 6. 
Gisteren was het zover, de teams van klas 4 mochten aantreden. 
Met prachtige shirtjes en broekjes van school, veel vaders en moeders om aan te moedigen en te helpen. 
Helaas kon ik er zelf niet bij zijn omdat we als team een studiemiddag hadden. 
Ik heb gehoord dat er erg sportief en met zeer veel plezier gespeeld is. 
Het jongensteam heeft een wedstrijd gewonnen, 1 gelijk gespeeld en 2 verloren maar ik begreep dat het 
ook heel gemakkelijk net een andere uitslag had kunnen zijn. 
De meisjes hebben alle wedstrijden gewonnen en dan ga je dus automatisch door naar de finale op 

woensdag 29 maart. Volgens mij is dit nog nooit gebeurd bij ons op school       
Volgende week woensdag 22 maart spelen de gemengde teams van klas 5 en klas 6 vanaf 15.00 uur bij 
Luctor et Emergo.  Kom gerust langs. 
Dank aan alle ouders die hebben geholpen en hebben aangemoedigd. 
 
MUZIEKAVOND vrijdag 14 april: 
Wie o wie doet er mee? Helaas kan juf Marieke, omdat ze ziek is, dit niet organiseren. 
Ik wil op mij nemen om te proberen of we iets kunnen organiseren. 
Ik wil graag inventariseren wie er mee wil/kan doen. 
Wie wil zingen, muziek maken, alleen of met een kleine groep? Kinderen of kinderen en 
ouders/volwassenen samen. 
Schroom niet, maar geef je op. Mail naar directie@devrijeschoolalmelo.nl 
 
Woensdagmiddag 15 maart studiemiddag communicatietraining: 
In het najaar waren we met het team gestart met een communicatietraining o.l.v. Rosalind Veltman. 
De training bestond uit 3 momenten, maar helaas kon er in het najaar 1 dagdeel niet doorgaan. 
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Deze heeft gisteren plaatsgevonden. Naast Rosalind was er een acteur bij. Rosalind is zowel trainer als 
acteur. We hebben gesproken over inhoudelijke aspecten van goede communicatie en zijn daarna in 2 
kleine groepen samen met de acteurs allerlei situaties gaan oefenen. Altijd een zinvolle bezigheid.  
 
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. 
 

 
 

 
 

            
Voetbaltoernooi woensdag 15 maart klas 4-5-6 
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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. 
 
 
 

 
 

  


