’t Vergeet-mij-nietje
Wekelijkse nieuwsbrief van

De Vrije School Almelo

In het wekelijkse Vergeet-mij-nietje vindt u berichten over bijvoorbeeld nieuws en
mededelingen uit de klassen, allerlei praktische zaken, schoolagenda, (culturele)
activiteiten etc.
Het Vergeet-mij-nietje verschijnt wekelijks op vrijdagochtend (tenzij anders
aangegeven) en wordt via de mail naar ouders verstuurd
Kopij bij voorkeur digitaal aanleveren via administratie@devrijeschoolalmelo
Kopijsluiting is elke vrijdag om 09.00 uur (tenzij anders aangegeven).
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Vergeet-mij-nietje nr. 25
20-03-2020
AGENDA:
VRIJWEL ALLE ONDERSTAANDE ACTIVITEITEN VERVALLEN OF
WORDEN TOT NADER ORDER OPGESCHORT!!
UITERAARD WORDT U GEÏNFORMEERD
woe. 25 maart : informatie-/inschrijfavond van 20.00-21.30u. Deze avond is bedoeld voor
ouders die nog geen kinderen bij ons op school hebben.-VERVALT
ma. 30 maart : openbare weekopening, aanvang 8.30u. Thema: palmpasen - VERVALT
vrij. 3 april
: muziekavond, aanvang 19.30u. - VERVALT
vrij. 3 april
: palmpaasoptocht, aanvang 13.30u. - VERVALT
ma. 6 april
: spreekuur vertrouwenspersonen van 14.20-14.35u.-VERVALT
vrij. 10 april : geen school i.v.m. Goede Vrijdag
ma. 13 april : geen school i.v.m. 2e Paasdag
ma. 27 april t/m
vrij. 8 mei
: Meivakantie (hierin vallen Koningsdag en Bevrijdingsdag)

NOG EVEN VOOR ALLE DUIDELIJKHEID:
DE SCHOOL IS GESLOTEN TOT EN MET MAANDAG 6 APRIL

OUDERAVONDEN:
(alle ouderavonden beginnen om 20.00u.)

ma. 30 maart : klas 1- VERVALT
di. 31 maart : drie kleuterklassen, onderwerp: leerrijpheid -VERVALT
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KLASSENINFORMATIE:
Drie kleuterklassen:

21 maart “De lente begint”
Misschien kunnen de kinderen laten horen én zien hoe het onderstaande liedje en versje
gaan:
De Krokus en de Narcis en de Hyacint
Kom hier mijn kind, kom hier mijn kind
De Krokus en de Narcis en de Hyacint
Kom hier mijn kind, de lente begint
tètere tètere tèt! tètere tètere tèt!
Wilt nu allen horen, de Narcis is geboren
Wilt u even aan de kanten gaan, want ik ben heel voornaam
Ga eens even aan de kant, want ik ben de koning van het bloemenland
Ook nog een lekker recept om samen met de kinderen te bakken:
Kaneelbroodjes
Ingrediënten: 300 gr. tarwemeel, 1,5 tl bakpoeder, 170 ml melk (kan ook goed haver- of
amandelmelk zijn), 5 el kokosolie, 1,5 banaan, 5 tl kaneel, snufje zout.
Stappen:
Stap 1: Verwarm de oven voor op 180 graden.
Stap 2: Voeg het meel, bakpoeder, 2 eetlepels kaneel, de melk, 3 el kokosolie en het snufje
zout samen en kneed het mengsel tot een soepel deeg.
Stap 3: Strooi wat meel over je werkblad en rol het deeg uit met een deegroller.
Stap 4: Prak vervolgens de banaan met een vork samen met 2 el kokosolie en verdeel het
bananenmengsel over het deeg en bestrooi met 2 el kaneel (let op: laat ongeveer 2 cm over
aan de rand om de rol dicht te plakken).
Stap 5: Rol het deegmengsel op en snijdt het in stukken voor op de bakplaat.
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Stap 6: Zet de rolletjes 15 min. in de oven, even laten afkoelen en…..smullen maar!

Groetjes aan alle kinderen van de kleuterjuffen

Kleuterklas Margot/Ellen:
*
Dag ouders en kleuters! Wat is het nu stil in school: geen kinderen op de stoelen in de
klas, geen fruitbakjes en bananen die zich verstoppen in de fruitmand. De handwerkjes
die wachten op de oudste kleuters.
Bilaal en Zoë zouden deze week op visite komen...zij moeten nu ook nog even
wachten.
Ik hoor wel het gefluit van de vogels buiten!! De plantjes in ons tuintje krijgen al
dikke knoppen.
En, hé hoorde ik daar binnen toch iets? Keek Grijsbaardje eventjes om het kiertje bij
het kabouterbos?
Hij snapt er natuurlijk niets van...waar zijn toch alle kinderen?
Zijn jullie thuis fijn aan het spelen, knutselen, misschien papa/mama aan het helpen?
Vraag maar of je een tekening voor kabouter Christoffeltje mag maken! Daar is hij
vast heel erg blij mee!
Heel veel groetjes van juf Margot
Kleuterklas Nienke/Kim:
*
Vorige week vrijdag was Sophie bij ons in de klas voor een spelletje en een verhaaltje,
zodat ze maandag bij ons kon beginnen. Haar stoeltje staat al naast de stoel van juf.
Ook de stoel van Jaro staat klaar, want hij zou afgelopen dinsdag voor het spelletje
komen en gisteren beginnen. Vrijdagmiddag hebben we elkaar nog een fijn weekend
gewenst met een mooie buiging en een groet. Nu is de klas helemaal leeg, alweer een
week!
We missen jullie en het werken in de klas wel. Want wat waren we met veel
dingen bezig… We hadden in het ochtendspel net alle bloembolletjes wakker gemaakt
en liepen in een lange bloemenstoet naar buiten.
De krokus, de narcis en de hyacint, maar ook de tulp en het sneeuwklokje kwamen
boven de grond.
De oudste kinderen zijn bezig (geweest) met het lenteboekje. Eén groepje was al klaar
en het andere groepje moest alleen nog de voorjaarsbloemen stempelen. Het ligt
allemaal nog op het bureau van juf….wachtend tot jullie het af kunnen maken en het
mee kunnen nemen naar huis.
Morgen begint de lente! We zijn benieuwd of kabouter Timpetuis en
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kabouter Pompidom, de andere kabouters en Mollie morgen wel weer in de
klas zijn…. We zullen eens gaan kijken en zullen jullie het laten weten.
Vanaf vandaag zou de bosdag weer op vrijdag zijn, hopelijk kunnen we er weer gauw
spelen met elkaar. Misschien dat jullie nu zelf in een ander bos lekker kunnen spelen
of een wandeling kunnen maken. We proberen met z’n allen maar te genieten van de
lente.
Heel veel lieve groetjes van juf Nienke en juf Kim.
Kleuterklas Grietje:
*
We zeiden nog zo “tot maandag lieve kinderen” en toen was ineens de school dicht!
De oudste kinderen hadden net hun mooie boeken over Repelsteeltje klaar, die heb ik
nu mee naar huis om in te kijken, later krijgen jullie die zeker zelf mee.
De stoeltjes voor Mees en Amy staan al klaar, maar die moeten nu ook wachten tot we
weer naar school mogen.
Zoef met een paar vrienden mag nu lekker lang logeren bij juf Lisa en haar kinderen.
Al de mooie lente bloempjes waar we zo fijn over zongen heb ik buiten gezet in de
lente zon dan kunnen de lieveheersbeestjes er fijn in wonen.
De mensen van de lammetjes boerderij hebben beloofd dat we een andere keer mogen
komen, als de scholen weer begonnen zijn, dus dat houden jullie te goed.
‘Ons’ bos loopt gelukkig ook niet weg, dat ligt trouw te wachten tot wij weer komen,
dan hebben de bomen denk ik blaadjes gekregen, want de laatste keer zagen we al heel
goed alle knopjes.
Ik mis jullie wel, misschien komen we elkaar nog wel tegen op een leuke fietstocht of
tijdens een wandelingetje. Speel maar lekker veel buiten en als je zin hebt maak dan
maar een mooie tekening, die gaan we dan later allemaal bekijken.
Groetjes van juf Grietje
Klas 1 Annemiek/Wendy:
*
Wat is er veel gebeurd sinds afgelopen zondagmiddag.
Vergaderd met collega’s, maandag en dinsdag de tassen met materiaal voor de
kinderen gemaakt, veel kopieën en brieven gemaakt en woensdag de tassen uitgedeeld.
Donderdag de oudergesprekken die plaats zouden vinden ingedeeld en over allerlei
dingen gecommuniceerd; ook gekeken naar een manier om te communiceren met de
kinderen en werk van elkaar te zien. Via de mail krijg ik al allerlei leuke reacties.
De kinderen en ouders en andere mensen die helpen zijn hard aan het werk. Mooi om
te zien.
En er wordt gelukkig ook veel gespeeld en andere mooie dingen gedaan.

Dictee

Rekenen
Schoonschrijven

Automatiseren rekenen
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Dictee
Dictee in de natuur

Letters flitsen
Schiet en flits

Voorkant voor schrift maken en ziet u het happetjes met
sommen die samen 10 zijn.
Praktisch rekenen

Lezen in het park

Een lege klas

Lezen met de hond

Mooie lente tafel maken.

Dictee maken

Rekenen
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*
*

*
*
*

De ouderavond gaat niet door.
We hopen dat we vrijdag 12 juni een gezellige bijeenkomst met ouders en kinderen
hebben, 16.30u. tot 19.00u. Iedereen neemt wat lekkers mee, we eten samen en kunnen
spelletjes doen etc.
Woensdag 27 mei schoolreisje.
Dinsdag 30 juni : korte ouderavond over getuigschriften. Aanvangstijd wordt nog
bekend gemaakt.
Denken jullie aan een stok van “natuurlijk” hout van ongeveer 60 cm met een punt?
De kinderen kunnen dan volgende week een palmpaasstok maken (zie materiaal tas en
zie aanwijzingen weektaak).

Klas 2 Hilde/Maaike:
*
Alles eigenlijk onwerkelijk wat er nu gaande is. Lege klaslokalen, geen kinderen om
mij heen, thuis zitten werken en niet op school. Voor de kinderen zal het ook wel
vreemd zijn om niet naar school te gaan. Dit is nu nog maar de eerste week! Hoe het
nu ook verder gaat verlopen, ik wens u als ouders veel sterkte en wijsheid in deze tijd.
Maar laat de kinderen ook vooral spelen en ontspannen. Een dagritme zou goed zijn
voor ze, dan weten ze waar ze aan toe zijn.
Ik mis de kinderen,
Heel veel liefs en knuffels van de Juf.
Klas 3 Nicole:
*
Fijn dat iedereen zijn tas met werk heeft opgehaald. Vlinder en Milan stuurden me al
een foto dat ze er al flink mee aan het werk waren, goed zo!
*
Onderaan de brief schreef ik iets over project... Wanneer je in de gelegenheid bent kun
je misschien alvast wat schrijf- en knutselpapier, lijm, schaar, lege doos, verf, kwasten,
luciferdoosjes of ander knutselmateriaal verzamelen. Zo heb je meer mogelijkheden
om er iets moois van te maken.
*
Bij de kinderen die dit in hun vakje hadden heb ik hun blokje bij in hun tas gedaan.
Wie weet is dit thuis ook in te zetten? Wanneer het blokje op rood staat kunnen de
kinderen zelfstandig verder. Bij vraagteken ook, maar dan hebben ze de opdracht die
ze niet wisten even overgeslagen. En bij oranje mag er overlegd worden. Wit
gebruiken we in de klas voor klassikaal werken/ instructie. Wie er geen heeft zou ook
een dobbelsteen tot werkblokje kunnen omtoveren.
*
Voor de kinderen heb ik geprobeerd zoveel mogelijk schriftelijk werk mee te geven
om schermtijd te beperken. Zelf werkte ik deze week echter veel achter de computer
en met de telefoon. Dat is wel erg wennen moet ik zeggen, maar het is in deze situatie
even niet anders. Gelukkig heb ik een fijne werkplek op zolder omringt door boeken
en allerlei verschillende materialen om mee te werken.
Klas 4 Joost/Wendy:
*
De eerste week van thuiswerken zit er alweer bijna op. Ik kan er niet aan wennen, het
is maar saai zo zonder jullie. Ik mis jullie wel hoor!!!
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*

Ik hoop dat het werken aan je weektaak (de weektaak loopt dus van woensdag tot
woensdag) een beetje lukt en ik zag dat een aantal kinderen ook al aan het werk zijn
geweest op Junior Einstein, dat is fijn.
Maandag stuur ik jullie de antwoordenbladen van de weektaak, want samen nakijken
en nabespreken van het werk is ook heel belangrijk, vooral als je de opdracht moeilijk
vond.
Op de site van Het Klokhuis vind je dagelijks (rond 14.00 uur) een leuke masterclass.
Mijn zoon heeft geleerd hoe je varkentje RRRund kunt tekenen, super tof.
Naast het huiswerk is het ook belangrijk om buiten of (bij slecht weer) binnen te
spelen!
Als jullie vragen hebben, zet ze op de mail, dan reageer ik zo snel mogelijk.
Lieve groetjes uit huize ten Brinke
De spreuk van de week:

Klas 5 Marieke:
*
We hadden zo veel zin in de plantkunde periode en het bezoek aan de sluis...helaas
moeten we dat allemaal nog uitstellen. Hier thuis hebben we een roostertje gemaakt en
proberen we alle drie hard te werken. We worden wel vaak afgeleid door Saar en
Moos die het maar vreemd vinden dat ze het rijk niet alleen hebben...
Gelukkig hebben we via de mail vaak contact met elkaar, sturen jullie nog een foto
van wat je aan het doen bent? Dan maak ik daar een collage van en zal ik die weer
rond mailen.
Iedere middag gaan wij naar buiten, even in de tuin of een wandeling in de buurt. Ik
ben al een paar keer mensen van school tegen gekomen, dan praten we 'op afstand'....
Succes met je werk verder, maandag komen de nieuwe opdrachten via de mail.
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Klas 6 Ilona/Wendy:
*
Even een berichtje in het vergeet mij nietje. Op dit moment heel letterlijk!
Hopelijk lukt het jullie om het werk te maken. Gisteren heb ik al redelijk wat mail
ontvangen met vragen en opmerkingen. Ik doe mijn best om alles zo snel mogelijk te
beantwoorden.
Sommige van jullie zullen het werk makkelijk vinden, anderen moeilijk. De een vindt
het veel, een ander weinig. Volgende week zal de weektaak er wel iets anders uit gaan
zien, het zal meer een dagplanning worden.
Ik vind het maar raar om jullie niet allemaal te zien en te spreken, hopelijk sturen jullie
ook af en toe een berichtje hoe het met je gaat.
Groetjes juf Ilona
Nieuws van de directeur:
`Coronavakantie´
Bij een bezoek aan een tuincentrum zag ik een opa en oma met hun kleindochters. In een kort
gesprekje gaf de jongste van de twee aan het wel leuk te vinden en zij had het daarbij over
´coronavakantie´. Ik moest wel even lachen. Vakantie? Stel ik mij toch iets anders bij voor:
vrije tijd, terrasje en er op uit kunnen!
Het zijn bijzondere tijden. Scholen wordt gevraagd om thuisonderwijs te organiseren, ouders
moeten thuis blijven van hun werk en hun kinderen opvangen.
Ik heb alle waardering voor iedereen die hier zo hard aan werkt. Het doel is om samen op
deze wijze het beruchte virus onder controle te krijgen. Hoe lang dat gaat duren? Wie zal het
zeggen.
De conciërge op mijn vorige school in Bodegraven zei wel eens `Het is nooit zo donker of het
wordt weer licht´. Een echte tegeltjeswijsheid, maar zeker met een kern van waarheid. We
hebben vertrouwen in de toekomst, laten ons niet regeren door angst. En net als velen ben ik
van mening dat uit deze tijd positieve ontwikkelingen volgen.
Communicatie
In de afgelopen week heb ik verschillende complimenten ontvangen over de
communicatie vanuit school naar u toe. Dank daarvoor. Wij allemaal zetten ons daarvoor in
om het contact te onderhouden. De teamleden hebben u nader bericht over de tasjes-metinhoud door middel van een uitgebreide mail en alle kleuterouders hebben maandag een brief
ontvangen. Heldere berichten waar u thuis ongetwijfeld mee verder kan.
Ook toekomstige kleuterouders nemen we in de algemene mailing mee.
Het team houdt goed contact met elkaar. En zaken waar we tegen aan lopen of waar vragen
over zijn bespreken we samen. Als u belangrijke vragen hebt aan de leerkracht van uw zoon
of dochter, mailt u hen dan gerust tussen 9.00 en 14.00 uur. Ook als u suggesties heeft om
het contact in de klas en met elkaar te onderhouden. De app groepen die er zijn worden ook
steeds beter benut. In het kader van de communicatie tot slot een tip: bezoekt u
eens facebook waarop actueel nieuws staat over onze school met vele foto’s.
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O.a. woensdag over de bloemen welke collega’s ontvingen van ouders bij het uitreiken van
de tasjes. Dank en hulde!!
Is er nog ander nieuws??
Jazeker, maar ik houd dat kort, want het zijn peanuts vergeleken met de coronacrises:
•
Met de MR is contact geweest over de inkomsten en uitgaven van de ouderbijdrage
van 2019. Hoeveel geld is er ontvangen en waar is het aan uitgegeven? Men is akkoord met
de verantwoording en voor eventuele vragen kunt u met hen contact opnemen;
•
Het oudertevredenheidsonderzoek wordt in het najaar weer georganiseerd. Dit gebeurt
centraal vanuit de stichting Athena. Naar aanleiding van de enquête van 3 jaar geleden
zijn de verschillende aandachtspunten in kaart gebracht en daar is aan gewerkt. Een kort
overzicht hiervan in één van de volgende Vergeet-Mij-Nietjes.
Ik wens iedereen in goede gezondheid het allerbeste toe. Tot schrijfs! Hans Verkley

De boom op het grote plein kent geen Corona-crisis en komt volop in bloei!
De lente begint…

ALGEMENE MEDEDELINGEN:
Mededelingen van de vertrouwenspersonen:
Beste mensen,
Wij kunnen nu niet ons spreekuur in school laten plaatsvinden, maar mocht u ons willen
spreken, kunt u altijd mailen zodat wij een afspraak voor een gesprek kunnen maken.
Wilt u dit ook tegen de kinderen zeggen?
Mailadres: internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
Hartelijke groet, Wendy (klas 1, 4 en 6) en Annemiek (klas 1).
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Aanmelden nieuwe leerlingen:
I.v.m. de schoolsluiting en het daardoor niet doorgaan van de inschrijfavond van 25 maart a.s.
kunnen ouders die hun kind willen aanmelden voor onze school kunnen dit doen door een
mail te sturen naar: administratie@devrijeschoolalmelo.nl.

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 in het Peuterhuis. 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.
‘’Daar komt een muisje aan gelopen en een musje aangevlogen…
Zeg musje? Mag ik van jou wel een kusje? Och nee zei het musje daar begin ik niet aan!
Maar….. toen heeft het muisje het toch gedaan!’’
(een leuk rijmpje om samen met uw peutertje te doen)
Wat een bizarre tijd. Vorige week zeiden we nog tegen elkaar: ‘’goed weekend en tot
maandag.’’ Het voelt vreemd dit nu te typen, goed en verdrietig, ik mis jullie allemaal. Het
was de laatste groet voor een aantal weken. Niemand had dit verwacht. De bloemetjes zijn
meegenomen, boodschappen uitgezocht en een laatste schoonmaak gedaan samen met de
juffies. Alle poppen liggen warm in hun bedjes. We hebben ‘’extra’’ werkjes mee naar huis
genomen, om voor jullie allemaal leuke dingetjes te maken. Ik heb alles klaargezet voor als
we elkaar weer zien. Wouter de Slaapkabouter zal goed op het Peuterhuis passen, dat heb ik
hem nog even gauw kunnen influisteren. Passen jullie ook heel goed op jezelf?
En toen….. ontdekte iedereen de kracht van het leven.
Een warme groet namens alle juffies van Christoforus
Almelo,
Juf Eva
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