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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). 

’t Vergeet-mij-nietje 
 

 
 

Wekelijkse nieuwsbrief van 
  

De Vrije School Almelo 
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Vergeet-mij-nietje nr. 26 

27-03-2020 
 

 

AGENDA: 

 
 VRIJWEL ALLE ONDERSTAANDE ACTIVITEITEN VERVALLEN OF 

 WORDEN TOT NADER ORDER OPGESCHORT!!  

 UITERAARD WORDT U GEÏNFORMEERD 
 

 

 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: 

Normaal zouden we in de klassen nu palmpaasliedjes aan het zingen zijn, een mooie 

palmpaasstok maken en donderdag broodhaantjes voor op de stok gaan bakken……daarom 

hebben we voor jullie de liedjes per mail gestuurd zodat de kinderen samen met jullie de 

liedjes thuis kunnen zingen. En een lekker recept om broodhaantjes te bakken.  

Veel plezier en veel lieve groetjes van de kleuterjuffen. 

 

 
 

Palmpaas, Palmpaas en mijn broodhaan is de baas 

Hij zit boven op de stok 

En daar roept hij: tok tok tok! 

Tok tok tok alweer een ei….. 

Niet voor jou en niet voor mij 

Morgen ook niet; lekker mis 

Maar als het zondag Pasen is. 

 

Broodhaantjes: 

Ingrediënten voor 8 kleine broodhaantjes:  500 gr. tarwebloem, 10 gram zout, 1 zakje gist, 2 

el zachte boter, 1 el basterdsuiker, 1 ei (klein), 300 ml lauwwarm water, rozijntjes voor de 

oogjes. 
 

Zo maak je de broodhaantjes: 

Het meel, zout en gist goed door elkaar roeren. Dan het water en het ei er goed doorheen 

kneden. Dan de boter en de basterdsuiker toevoegen en nog een poosje heel goed kneden 

totdat er een soepel en elastisch deeg is ontstaan. Het deeg blijft iets plakken. Dek deze af en 

laat het op kamertemperatuur één uur rijzen. 

Deeg uit de kom halen, zachtjes en goed doorkneden, zodat de luchtbelletjes zich door het 

deeg verspreiden. Het deeg in 8 porties verdelen. Rol de bolletjes, een voor een uit tot dikke 

deegslierten van ca 15 cm, het middelste deel mag iets dikker zijn dan de uiteinden, rol de 

slierten vanaf één kant op als een slak. Dan vouw je het uiteinde van de sliert naar de andere 

kant. Leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat. Laat wel wat ruimte tussen de broodjes, 

want ze worden nog groter. Laat deze nog ca. 30 rusten. Je kunt eventueel een rozijntje als 

oogje gebruiken, maar ze verbranden nogal snel. 
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Ondertussen de oven voorverwarmen op 160 graden. Schuif de bakplaat in het midden van 

de oven en bak de broodjes in ca. 20 min. goudbruin. Als ze afgekoeld zijn kunnen ze 

eventueel op een mooie palmpaasstok en vooral….. 

 
Lekker smullen maar! 
 

Klas 1 Annemiek/Wendy: 

Al weer een week voorbij. Wat vliegt de tijd. De kinderen en ouders zijn bezig geweest met 

spelen, werken, taal en rekenopdrachten, lekker sporten, helpen in huishouding en 

grasmaaien. In de app-groep komt van alles voorbij van dictees tot rekenwerk, letters flitsen 

op hele bijzondere manieren. Daarnaast zie bijenwaswerk over de lente, de prachtigste 

ganzenborden die zelf worden gemaakt (rekenopdracht). 

Ook zie ik dat er een begin wordt gemaakt met de kijkdozen over de lente en er o.a. gebruik 

wordt gemaakt van de bladen die juf Wendy heeft gestuurd. Ik hoor van zowel kinderen als 

ouders dat er wordt gelezen op allerlei manieren. 

Gezongen wordt er ook, we hoorden een mooi lied van een leerkracht van een andere school 

om ouders een hard onder de riem te steken en Marie zong een prachtig lied over “dat we 

elkaar missen”. 

Tjonge wat gebeurt er veel. En daarbij doel ik ook aan ontspanning op z’n tijd en omgaan 

met de hele situatie. Op naar de derde week. Eerst vandaag de verjaardag van Lyra, van harte 

gefeliciteerd. Volgende week gaan we een palmpaasstok maken.  

 

* Woensdag 27 mei schoolreisje.  

* di. 30 juni (korte ouderavond over getuigschriften. Aanvangstijd wordt nog bekend 

gemaakt).  

* Komende week allemaal een palmpaasstok maken? Zie materiaal in de zak. Informatie 

en hoe we mogelijk elkaars stok laten zien komt in nieuwsbrief van a.s. maandag. 

Heeft iedereen al een stok gevonden??  

 

Klas 2 Hilde/Maaike: 

De 2de week van thuis werken zit er bijna op. Het blijft onwerkelijke wat er in de wereld 

gebeurd. 

Ik mis jullie allemaal wel!!!!!!! Het is heel stil in de school en zeker in de klas. Voor de 

kinderen heb ik geprobeerd zoveel mogelijk schriftelijk werk mee te geven om schermtijd te 

beperken. 

Zelf zit ik op school echter veel achter de computer in school en dat is wel even wennen. 



5 

 

Van de meeste ouders en kinderen ontvang ik mails, soms een vraag over het werk of leuke 

foto’s hoe de kinderen aan het werk zijn. De kinderen zijn creatief bezig met de kijkdozen en 

een klein werkstukje over je lievelingsdier. Maar laat de kinderen ook vooral spelen en 

ontspannen. 

Het is fijn te horen dat het met iedereen goed gaat.  
 

Klas 3 Nicole: 

Wat is er weer veel gebeurd deze week. Ik heb het gevoel dat het alweer heel erg lang 

geleden is dat ik iedereen heb gezien. Gelukkig heb ik de afgelopen week wel veel ouders, 

kinderen en collega`s gesproken via de telefoon of mail. Gisteren zijn we met de ouders van 

onze klas een app groep gestart om zo ook contact te kunnen houden met elkaar.  

Ik leer steeds meer over de vele mogelijkheden van de computer en ook dat het goed is 

regelmatig tussendoor even iets anders te doen dan naar een beeldscherm kijken. De 

kinderen zagen in de weekbrief afgelopen maandag mijn nieuwe klaslokaal/werkplek en ik 

kreeg ook al wat foto`s terug over de nieuwe plek van de kinderen. ik schreef dat mijn 

boekenkast nog opgeruimd moest worden. Dat is nog steeds niet gebeurd. Wel een aantal 

andere klusjes rondom het huis.  

In de weekbrief naar de kinderen afgelopen maandag stond ook als eventuele opdracht: 

Project. Zij mogen de komende tijd schrijven, knutselen, tekenen over hun eigen huis. Ik ben 

dan ook wel benieuwd hoe jullie nu allemaal wonen. We maken er gewoon een hele lange 

huizenbouwperiode van. A.s. maandag zal ik hen alvast een eerste idee geven over mijn 

huis..... 
 

Klas 5 Marieke: 

Willen jullie bij elkaar navragen of iedereen zich kan redden met de 

app/computer/internet/wifi/printers/MOO enz? Bij problemen kun je mij uit naam van een 

ander misschien even mailen zodat we dingen vanuit school zouden kunnen ondersteunen. Er 

is veel mogelijk, maar niet als ik niet op de hoogte ben. 
 

Ondertussen verheug ik me op de terugkomst weer in school, al zou dat ook nog wel een hele 

lange tijd op zich kunnen laten wachten. Een bordspel rondom je eigen boek spelen, elkaars 

foto's/filmpjes zien, lekker bij kletsen, tiniklingen enz. Het werken aan de computer de hele 

dag begint (nu al) saai te worden, ik zie liever de gezichten voor me van jullie kinderen. 

Gelukkig hebben we vaak contact via e mail en soms via de telefoon. Het filmpje versturen 

is ook al gelukt, volgende week komt er nog een 
      

Klas 6 Ilona/Wendy: 

Hallo lieve kinderen van de zesde, 

Ik hoop dat het allemaal goed met jullie gaat. Dit was al weer de tweede week waarin we niet 

naar school konden. Ik blijf het onwerkelijk vinden. Het contact met jullie mis ik enorm, ik 

vind de dagen maar lang en saai zo. 

Ondertussen is het wel duidelijk dat er verschillende zaken niet doorgaan: de eindtoets van 

Cito, het voetbaltoernooi van 8 april, het theoretische verkeersexamen en ook het praktisch 

verkeersexamen. 

Als ik wat verder vooruit kijk, dan staat er een toneelstuk op de planning. Juf Wendy en ik 

hadden al besloten welk toneelstuk we gaan opvoeren. Mochten de scholen open gaan op 6 

april, dan lezen we het toneelstuk lekker met elkaar in de klas. Lukt dat niet, dan stuur ik de 
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tekst naar jullie allemaal en kunnen jullie het toneelstuk al een beetje voorbereiden (qua tekst 

dan). We maken er met elkaar hoe dan ook iets fantastisch van! 

Volgende week krijgen jullie enkele opdrachten via Junior Einstein, De wereld in getallen en 

Staal. Dit zijn opdrachten via Internet. Hopelijk lukt dat allemaal. 

Heel veel succes in de komende week, maar nu eerst een heel fijn weekend. 

Groetjes juf Ilona 

 

Nieuws van de directeur: 

Verlenging scholen dicht? 

Volgende week dinsdag wordt door het kabinet besloten of de scholen weer open gaan op 6 

april. Als het besluit bekend is dan wordt u hier direct nader over geïnformeerd. Het 

coördinatieteam (Annemiek, Mirjam en ondergetekende) heeft regelmatig overleg met elkaar 

en staat, alvorens het kabinet besluiten afkondigt, nu reeds stil hoe we bij langere sluiting 

voort gaan. Dit gaat uiteraard in nauwe samenspraak met het hele team.  
 

Tweede week ‘school-op-slot’ 

Het is prachtig om te zien hoe alle collega’s zich geweldig inzetten om de contacten met 

ouders en met kinderen vorm te geven. Zij zetten zich dagelijks in om het onderwijs aan alle 

kinderen voort te laten gaan. Ook de mensen met ondersteunende taken zoals voor interne 

begeleiding, administratie, extra hulp aan kinderen en onze conciërge werken hard.  

Ik plaats alle teamleden graag in het zonnetje, want het organiseren van vele zaken en de 

vragen die op ons afkomen zijn niet altijd eenvoudig. De overschakeling naar onderwijs-op-

afstand gaat echter over het algemeen voorspoedig.  
 

Ik denk vaak aan u als ouders. Het is ongetwijfeld wel eens lastig om alles te combineren: 

opvang en onderwijs aan de kinderen, vaak nog met allerlei extra contacten met uw werk of 

met familie. In één woord GEWELDIG wat u doet!! Ik heb daar zeer veel waardering voor.  

En blijft u zich realiseren: thuis is geen school. Dat het af en toe anders moet gaan dan 

anders is heel begrijpelijk.  
 

In afwachting van de kleuters….. 

 

       
Jacob uit de kleuterklas van juf Grietje!                  Kabouters Pompidom en Timpetuis zijn 

                                                                                                 ook weer terug                                                                                  

En kabouter Christoffel uit de kleuterklas van juf Margot is nu tijdelijk thuis bij juf Margot. 

 

Ervaringen van een ouder 

Afgelopen dagen ontvingen wij van u regelmatig waarderende mailtjes of appjes hoe wij met 

de coronacrises en de communicatie daar omheen omgaan. Dank daarvoor. Eén van de 

reacties wil ik u niet onthouden.  
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“Ik wil graag een compliment geven over de manier waarop school contact blijft maken met 

de leerlingen, de brieven van de leerkrachten, de vlotte reacties via de mail en de brief van 

jou gericht aan alle kinderen. Ik merk dat het de kinderen goed doet. Ze lezen alle brieven en 

mailtjes die aan hen gericht zijn heel graag. Het helpt om school niet uit het oog te 

verliezen.  
 

De appgroepen hebben een ander doel gekregen, ze zijn niet meer primair gericht op het 

informeren van ouders maar juist om elkaar te motiveren (foto's van hardwerkende kinderen 

of tips voor een leuke schooloefening) en om contacten te onderhouden. Ook dat is fijn voor 

de kinderen.  

Ze missen hier hun vriendjes en leeftijdsgenootjes. Digitaal contact vervangt niet alles maar 

helpt zeker.”  
 

Vergeet-Mij-Nietje verschijnt wekelijks 

Deze periode blijft u gewoon onze wekelijkse nieuwsbrief ontvangen. Het is belangrijk om 

het saamhorigheidsgevoel in deze tijd hoog te houden. En naast alle mail- en appcontacten 

en de facebook -pagina van school is het Vergeet-Mij-Nietje een goede manier om het 

gevoel dat we samen school zijn te onderstrepen.  

 

Spreuk uit dagblad Trouw donderdagmorgen…. 

“Als niks meer vanzelfsprekend is, is alles weer bijzonder!” 

 

Ik wens iedereen in goede gezondheid het allerbeste toe. Tot schrijfs!  Hans Verkley  

 

 

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). 

 

Zangers meezing Matthäus:  

Zoals jullie misschien al bedacht hadden gaat dit concert niet door. Volgend jaar is er 

hopelijk weer een kans! 

 

      Aanmelden nieuwe leerlingen: 

I.v.m. de schoolsluiting kunnen ouders die hun kind willen aanmelden voor onze school 

kunnen dit doen door een mail te sturen naar: administratie@devrijeschoolalmelo.nl.  

 

 

 

mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
mailto:administratie@devrijeschoolalmelo.nl
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Mooie verhalen door BVS-schooladvies: 

De begeleidingsdienst voor vrijescholen heeft op hun site BVS-schooladvies  en hun 

facebook diverse mooie verhalen gezet, over hoop, moed etc. Enkele van deze verhalen 

worden ook voorgelezen met mooie illustraties. Paul van Meurs en Annechien Wijnbergh 

doen dit. Zij hebben bij ons op school lezingen en cursussen verzorgd en verzorgen ook een 

deel van de studiedagen van Stichting Athena. De moeite waard om met uw kinderen een 

keer naar een verhaal te luisteren of zelf voor te lezen. 

  
https://www.facebook.com/274496845921815/posts/2941035515934588/  
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2870703909713747&id=741975662586593  
 

https://www.facebook.com/274496845921815/posts/2942378362466970/  

 

Dit staat op hun site over de verhalen: 
 

Verhalen van hoop 

In deze moeilijke tijd is het belangrijk om verhalen te blijven vertellen aan kinderen. Om hun 

angsten te erkennen en hen hoop te geven. Daarom ontwikkelen onze deskundigen verhalen 

die in deze crisis voorgelezen kunnen worden. Verhalen die symbool staan voor het 

doormaken van een crisis. Verhalen die troost bieden. Verhalen die spreken tot de 

verbeelding van jouw kind. 

 

 De moedige hond 

 

 De wolkenkroon  

De wolkenkroon (filmpje), geschreven en verteld door Annechien Wijnbergh, geïllustreerd  

door Paul van Meurs. 

 Het knappe van spreeuwen 

 Hoe paarden en mensen elkaar weer terugvonden 

 Koen en vrees 

Koen en vrees (filmpje), geschreven, verteld en geïllustreerd door Paul van Meurs. 

 Vogel Vuur 

Vogel Vuur (filmpje), geschreven door Annechien Wijnbergh, verteld en geïllustreerd door 

Paul van Meurs 

 

 

https://www.facebook.com/274496845921815/posts/2941035515934588/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2870703909713747&id=741975662586593
https://www.facebook.com/274496845921815/posts/2942378362466970/
https://www.bvs-schooladvies.nl/sites/default/files/De%20moedige%20hond_0.pdf
https://www.bvs-schooladvies.nl/sites/default/files/De%20wolkenkroon.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kTfVafOy8TA
https://www.bvs-schooladvies.nl/sites/default/files/Het%20knappe%20van%20spreeuwen.pdf
https://www.bvs-schooladvies.nl/sites/default/files/Hoe%20paarden%20en%20mensen%20elkaar%20weer%20terugvonden.pdf
https://www.bvs-schooladvies.nl/sites/default/files/Koen%20en%20Vrees.pdf
https://youtu.be/sSqtmyCcQog
https://www.bvs-schooladvies.nl/sites/default/files/Vogel%20Vuur.pdf
https://youtu.be/v-2-DrF5UMs
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 Aan welke vragen en/of problemen kunt u denken? 

• Zit uw kind niet lekker in zijn/haar vel? 

• Vragen rondom de opvoeding of het gedrag van uw kind. 

• Is er misschien extra ondersteuning nodig voor uw kind? 

• Heeft uw kind last van de scheiding? 

• Heeft uw kind moeite om voor zichzelf op te komen? 

• Is er sprake van pesten of gepest worden? 

• Vragen rondom rouwverwerking. 

• Wilt u meer weten over voorzieningen voor uw kind of gezin in de buurt? 

 

Bereikbaarheid 

U kunt zelf contact met mij opnemen wanneer u vragen en/of problemen ondervindt waar u 

hulp bij nodig heeft of om een afspraak te plannen, maar meestal verloopt het eerste contact 

via de intern begeleider. De gesprekken zijn vertrouwelijk, overleg met derden gebeurt alleen 

als u daar toestemming voor geeft. Dit geldt ook voor de gesprekken met uw kind, deze 

vinden doorgaans op school plaats. Er zijn geen kosten verbonden aan 

schoolmaatschappelijk werk.  

Contactgegevens: 

Email: k.brink@avedan.nl   tel: 06-41347018 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Even voorstellen: Schoolmaatschappelijk werk 
 

Mijn naam is Kirsten Brink en vanuit Avedan (www.avedan.nl) ben ik als 

schoolmaatschappelijk werker verbonden aan De Vrije School Almelo.  
 

 
 

Wat kan ik voor u betekenen? 

School is een plek waar kinderen voor een groot deel van hun tijd doorbrengen. Soms 

doen zich problemen voor waar een kind thuis of op school last van heeft. Als 

schoolmaatschappelijk werker adviseer, ondersteun en bied ik hulp aan kinderen en hun 

ouders. Met elkaar zullen we zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen en/of 

problemen die te maken hebben met school, opvoeding of de thuissituatie. Daarnaast heb 

ik nauw contact met de intern begeleider van De Vrije School Almelo en zal ik 

deelnemen aan het schoolondersteuningsteam.  

mailto:k.brink@avedan.nl
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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 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. 

 

 

BIJLAGEN: 
 

 

 

 
 

Nieuwsbrief De Bibliotheek op school – maar nu thuis 
 

Net als de scholen is Bibliotheek Almelo gesloten. Gelukkig zijn er nog veel mogelijkheden 

om wel te lezen, informatie op te zoeken, en voor ouders om het ‘goede leesvoorbeeld’ te 

geven. 

Deze nieuwsbrief is voor alle ouders en kinderen. Er staan namelijk veel digitale bronnen en 

apps rondom lezen en informatie klaar waar je gebruik van kan maken. In sommige gevallen 

moet je inloggen met je bibliotheekpas. Met de Bibliotheek op school zijn bijna alle kinderen 

lid van de openbare bibliotheek, dat komt nu extra goed van pas! 

Mocht het toch niet lukken om in te loggen of heb je andere lenerspasvragen, dan proberen 

we die op te lossen. Deze vragen kan je stellen bij Paula, pdehaan@bibliotheekalmelo.nl  
 

Heel veel leesplezier gewenst in deze rare tijd! 

Team Educatie – Bibliotheek Almelo 

mailto:pdehaan@bibliotheekalmelo.nl
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Kijk op www.jeugdbibliotheek.nl 

Op deze website van de Nederlandse bibliotheken vind je vele links naar e-books, 

luisterboeken, voorleesfilmpjes, informatie, rijbewijstraining etc. Hieronder een paar 

voorbeelden. 

 

  

Luisterboeken 

Een extra selectie titels is toegevoegd, ook voor niet-

leden. 

 

  

E-books 

28.000 titels die je kan lezen op smartphone, ereader, pc 

of laptop 

 

  

Karaokelezen voor kinderen die lezen niet zo leuk of 

lastig vinden 

 

  

Bereslimme Boeken zijn interactieve animatiefilms van 

bekende prentenboeken. 

 

  

 Mooie boeken voor kinderen tot 10 jaar worden 

voorgelezen. 

 

 
 

Jeugdbieb is een veilige website met een verzameling 

links naar nieuwtjes, filmpjes en apps voor kinderen 

tussen 8 en 12 jaar.Je vindt er alles over dieren, hobby & 

sport, lezen, natuur, landen, geschiedenis, techniek, 

mensen en nog veel meer! 

 

  

Junior Einstein biedt een online leeromgeving voor 

kinderen in de basisschoolleeftijd. Voor alle vakken is er 

een ruim aanbod aan oefeningen voor verschillende 

groepen met variërende moeilijkheidsgraad. 

http://www.jeugdbibliotheek.nl/
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Zien lezen doet lezen! 

Eén dezer dagen opent de app Thuisbieb. Deze app is vergelijkbaar met vakantiebieb, en zal 

zowel jeugd- als volwassenenboeken bevatten. Deze service is in de Corona-tijd gratis voor 

zowel leden als niet-leden van de bibliotheek. 
 

Bijna gratis lezen 

Bol.com biedt verschillende jeugdboeken aan voor €0,01. Dit gaat om de ebooks van deze 

titels. 

 

 

Theater Sonnevanck Online: 

De komende tijd zijn alle theaters gesloten en kun je dus niet meer naar een van onze 

voorstellingen komen kijken. Daarom brengen we vanaf nu het theater naar je toe! via 

het online platform Sonnevanck Online: www.sonnevanck.nl/online 

 

Lekker naar een voorstelling kijken vanaf de bank, vanuit je bed of waar dan ook. Iedere 

maandag plaatsen we een nieuwe video online. Daar blijft het niet bij! Bij iedere voorstelling 

bieden we educatief materiaal aan. Op deze manier kun je samen met je ouders, broertjes of 

zusjes nog even napraten over de voorstelling en opdrachten of testjes doen. 

 

De komende tijd zullen we Sonnevanck Online blijven aanvullen. Houd de website en social 

media in de gaten, dan ben je als eerste op de hoogte. Heel veel plezier! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sonnevanck.us9.list-manage.com/track/click?u=a27640b1005f027b2b1b4f3ce&id=c9ac9cb849&e=f4ce365014

