
1 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 27 

03-04-2020 
 

 
OMDAT VANWEGE DE CORONA-CRISIS DE SCHOOL IS GESLOTEN 

T/M DINSDAG 28 APRIL EN AANSLUITEND DE MEIVAKANTIE 

BEGINT (DEZE DUURT T/M ZONDAG 10 MEI), VERVALLEN  

ALLE ACTIVITEITEN, OF WORDEN TOT NADER BERICHT 

UITGESTELD 

 

UITERAARD BLIJVEN WE U INFORMEREN 

 

AGENDA: 
(onder voorbehoud; afhankelijk of de scholen weer open zijn) 

  

 ma. 27 april t/m 

 zo 10 mei  : Meivakantie 

 ma. 18 mei  : schoolfotograaf 

 di 19 mei  : grondsteendag De Vrije School Almelo  

 do. 21 mei en 

 vrij. 22 mei : vrij i.v.m. Hemelvaart 

 ma. 25 mei  : openbare weekopening in de zaal, aanvang aansluitend aan het schoolbegin, 

thema: Meiboom/Pinksteren-VERVALT 

 ma. 1 juni  : vrij i.v.m. 2e Pinksterdag    

   

  

KLASSENINFORMATIE: 
 

Drie kleuterklassen: 

We hebben al wat foto’s van jullie Palmpaasstokken voorbij zien komen, ze zien er prachtig 

uit! 

Ook zien we veel leuke foto’s en lezen we berichtjes over wat de kinderen allemaal 

doen.….Er wordt hard geklust, getekend, geschilderd en veel buiten gespeeld. De juffen 

vinden het erg fijn om de berichtjes via de app en de mail te krijgen want we missen jullie 

allemaal heel erg. 

Zondag is het Palmpasen en kunnen jullie misschien een rondje in huis en/of in de tuin lopen 

of misschien zelfs een rondje rondom het huis. En volgende week is het Pasen. Daarvoor 

hebben we een versje en een recept van ZOUT-deeg voor jullie, zodat er voor de Paastakken 

iets moois gemaakt kan worden. 
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Haasje Langoor, wil je niet zo zeuren, 

Haasje Langoor, wil je nu gaan kleuren. 

Alle eitjes, het zijn er heel erg veel, 

ga ze maar kleuren met je penseel. 

Een eitje rood en een eitje groen, 

alle eitjes moet je doen. 

Want ieder kind uit het land, 

wil een eitje uit jouw mand. 
 

Recept zoutdeeg: 

Benodigdheden:  

Een kom, een deegroller, uitsteekvormpjes (of een mesje), prikkers, lint, eventueel een stukje 

jute, touw, kant, een blaadje…..dan: 

3 kopjes bloem, 1 kopje zout, 1 kopje water, eventueel een eetlepel olie  

(om het deeg soepel te houden). 

 

Stappen: 

- Meng de bloem en het zout. 

- Voeg het water en de olie toe en kneed dit allemaal goed door. 

Is het deeg te nat, een beetje bloem erbij. Is het te droog, een beetje water toevoegen. 

- Het deeg is nu klaar. Je kunt het deeg nu uitrollen tot een dunne plak.  

- Met de uitsteekvormpjes kun je nu de figuurtjes maken óf je kunt met een mesje of prikker 

figuren snijden/prikken. (Je kunt ook eerst een figuurtje tekenen op een blaadje/karton, deze 

uitknippen en er omheen snijden/prikken)  

- De figuurtjes kunnen nog extra versierd worden met de prikker of je kunt er met kant, een 

blaadje of jute overheen rollen, je krijgt dan een mooi motief…..wees vooral lekker creatief! 

- Als laatste kun je aan de bovenkant een gaatje prikken, een rietje is hier handig voor.  

Na het drogen kan hier een touwtje doorheen. 

- Het deeg kan gewoon drogen óf in de oven gedroogd worden. Afhankelijk van de dikte van 

het deeg is de baktijd 1-3 uur op 100 graden. Halverwege even de figuurtjes draaien. 

- Als alles is afgekoeld kun je de hangers schilderen. De voor- én de achterkant. 

- Als laatste nog een touwtje of een mooi lint en de versiering is klaar! 
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Veel plezier. 

Veel lieve groetjes van de kleuterjuffen. 

 

Klas 1 Annemiek/Wendy: 

Weer een week voorbij, waarbij ik mooi werk voorbij zie komen, er hutten gebouwd worden, 

spelletjes gespeeld, (vorm)tekeningen gemaakt, er zowel binnen als buiten gerekend wordt 

en nog veel meer. 

Daarnaast vierden we een verjaardag met veel gezellige berichtjes, telefoontjes etc. Er werd 

er een broertje geboren en er werd  gereageerd op het wel en wee van elkaar. 

Mooi om te zien. 

Naast al deze dingen werd er door veel kinderen een palmpaasstok geknutseld met het 

materiaal, dat in de tas zat en natuurlijk ook een broodhaan gebakken. Vandaag is het plan 

om ergens op de app groep allemaal onze stok te laten zien. 

Juf maakte vorig weekend een voorbeeld en onze klassenkabouter Esben zat mooi onder de 

palmpaasstok. 

 

 

                  
 

aan de slag met schaar, lijm, plakband, crêpepapier etc. 

 

 



5 

 

           
Rijgketting gemaakt… en broodhaantjes gebakken…. Op veel plekken is geen meel meer te koop en ik zag 

dit advies voorbij komen op de site van ”het hele jaarfeesten”: Haantje gemaakt van croissantdeeg:                      
 

Er moet nog wel buxus op de stok en de haan daar weer tussen. 

 

 
 

Er werd natuurlijk, zoals ik al schreef, ook taal, rekenen en nog veel meer gedaan, maar daar 

voeg ik slechts 1 foto van toe: er werden hutten gebouwd waarin werd gewerkt voor school. 

Volgende keer meer foto’s van ander schoolwerk. Knap gedaan allemaal!! Ondanks deze 

bijzondere tijd toch een fijn Palmpaasfeest en/of goed weekend gewenst! 

 

 
Algemeen klas 1: 

* Woensdag 27 mei schoolreisje.  

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

gemaakt).  

 

Klas 2 Hilde/Maaike: 

De 3de week thuis werken zit er op, de dagen vliegen deze week voorbij. De eerste twee 

weken waren in mijn beleving erg traag. Maandag krijgen jullie weer een bericht van mij. 
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Hier staan weer nieuwe opdrachten in om de komende tijd toch verder te kunnen. Het is zo 

stil in de school, ik ben hier nog elke dag geweest. Ik zorg goed voor de slakken, ze groeien 

als kool.  

Ondertussen krijg ik verschillende mails en foto’s. Ik heb al veel werkstukjes over dieren 

voorbij zien komen. Het ziet er prachtig uit, iedereen mag het op zijn of haar manier doen. 

Alles is goed, op een los vel papier of in je schrift, alles is mogelijk. Het is fijn om te horen 

dat het goed gaat met iedereen, het zal niet altijd even gemakkelijk zijn thuis. Alle kinderen 

missen elkaar en zo af en toe spreek ik kinderen buiten op het plein of ergens anders. Heel 

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

 

Klas 3 Nicole: 

In de weekbrief aan de kinderen gaf ik een beschrijving van mijn eigen huis en terwijl ik dit 

nu schrijf krijg ik een tekening binnen van iemand die dit heel goed heeft gelezen en 

nagetekend, leuk hoor! A.s. maandag zal ik de kinderen mijn tekening laten zien. Het is wel 

gek om geen klas voor je zien en niet meteen te weten hoe de kinderen reageren op de 

opdrachten die je geeft. Des te belangrijker om goed contact met elkaar te houden via de 

mail, telefoon en nu ook app groep. Blijf de foto`s en vragen dan ook gewoon doorsturen. 

Ook fijn om te zien dat de kinderen naast hun schoolwerk allerlei ander dingen doen als: 

skeeleren, vuurtje stoken, knutselen, tekenen, hutten bouwen, met lego spelen, puzzelen, 

spelletjes spelen en op berenjacht gaan (wat voor juffen ook leuk is).  Ik heb ook grote 

bewondering voor alle ouders die in deze tijden allen op hun eigen manier hun kinderen zo 

goed mogelijk begeleiden. Nu de school langer dicht zal blijven hebben we uw hulp zeker 

nodig. 

Vandaag zouden we eigenlijk de palmpaasoptocht lopen. Er zijn vast een aantal alternatieven 

te bedenken om hier nu thuis wat aandacht aan te geven. Ik wens iedereen dan ook een hele 

fijne palmpaasoptocht toe 
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Klas 4 Joost/Wendy: 

2 april was Jason jarig. Hiep Hiep hoera !!! 

 

De derde week van het thuiswerken zit er alweer bijna op. Ik ben er een beetje aan gewend, 

het is saai zo zonder de kinderen. Maar we moeten positief blijven en in ieder geval t/m 28 

april het beste ervan maken met elkaar. Gelukkig heb ik nu iedereen gesproken en gezien via 

de WhattsApp. Echt fijn om de gezichten van de kinderen even te zien. Ook lopen de 

contacten via de mail heel goed. 

Ik hoop dat het werken aan je weektaak een beetje lukt en ik zag dat een aantal kinderen 

regelmatig op Junior Einstein werken, dat is fijn. Aanstaande maandag staat er weer een 

nieuwe weektaak klaar in MOO. Op de site van Het Klokhuis vind je dagelijks (rond 14.00 

uur) een leuke masterclass. 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. 

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, geniet van het mooie weer de 

komende dagen. 

 

Spreuk van de week 

 

 

 



8 

 

Klas 5 Marieke: 

Helaas moeten we elkaar nóg langer missen. Heel jammer, maar het is wel het beste.  

Ik kan op afstand zien dat er hard gewerkt wordt door de meeste kinderen, heel knap want ik 

snap heel goed dat je hoofd daar niet naar staat soms. Mochten er problemen zijn of vragen 

van welke aard dan ook, mail me gerust.  

Alle kinderen van de vijfde klas zijn nu opgenomen in een groep ('klas 5 op internet') in 

TEAMS. Ze kunnen daar komen via een speciale tegel in MOO en zo met juf (en elkaar) 

chatten en beeldbellen. Vooral dat laatste is heel handig want zo kan ik snel iets uitleggen 

zonder veel te hoeven typen. En wat ik heel leuk vind daaraan is dat ik een klein kijkje krijg 

in jullie huis! Zo heb ik inmiddels al een rondleiding gehad in de slaapkamer van 1 van de 

kinderen. 

Hier thuis wordt ook hard gewerkt, we gaan richting Palmzondag, dus a.s. zaterdag gaan we 

hier broodhaantjes bakken. De paastakken staan al in de vensterbank en krijgen binnenkort 

een mooie versiering. Wat ik ook nog wil doen hier is meewerken aan een prachtig plan dat 

heet 'world wide window decoration'. Zij willen proberen om overal ter wereld de ramen van 

de huizen wat meer kleur te geven...Kijk maar eens op facebook. We hebben ook al mee 

gedaan aan de Berenjacht en telden er tijdens onze wandeling meer dan 100! Zo blijft het 

zoeken naar een goede balans in schoolwerk/thuiswerk, school/gezin en 

inspanning/ontspanning. 

Voor alle kinderen van onze klas is een 'teams'-account aangemaakt. De link daarnaar toe 

staat in MOO (Klas 5 op internet). Volgende week wil ik alle kinderen graag even zien en 

spreken via dat kanaal. Daarvoor is het handig om al ingelogd te zijn, dat doe je door op de 

tegel in MOO te klikken en met je schoolaccount in te loggen. Ik verheug me er op iedereen 

even te zien en spreken!  

      

Klas 6 Ilona/Wendy: 

Dit was al weer week 3! De tijd lijkt best snel te gaan, maar we moeten nog wel een tijd 

zonder elkaar. Hopelijk werken jullie in de aankomende tijd net zo goed als in de afgelopen 

3 weken. 

Ondertussen heb ik jullie allemaal even gesproken en weet ik weer even hoe het met jullie 

gaat, dat vond ik fijn om te horen. Ik vind het alleen erg jammer dat we elkaar niet konden 

zien. Volgende week wil ik een poging doen om met het programma Teams een soort 

videobellen te gaan proberen.  

Voor teams kun je inloggen met je gebruikersnaam van MOO 

(………………..@devrijeschoolalemlo.nl). 

Een aantal van jullie gaf aan dat het werken met Junior Einstein wel een leuke afwisseling is 

met het werken in de schriften, volgende week zal er daarom weer een nieuwe weektaak in 

Junior Einstein staan. Voor mij is dat ook fijn, want ik kan zien hoe dat werken gaat (goed je 

best doen dus!!!). 

Hopelijk hebben jullie een lekker broodje gebakken voor Palmpasen, geniet van het weekend 

en tot volgende week.  

Groetjes juf Ilona 
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Klassen 4-5-6: 

I.v.m. het Paasweekend zijn de juffen en meester van klas 4-5-6 op vrijdag 10 april (Goede 

Vrijdag) en maandag 13 april (Tweede Paasdag) niet bereikbaar voor vragen over het 

(t)huiswerk en de weektaak. 

 

Nieuws van de directeur: 

Website van onze school  

A fen toe verversen wij de openingsfoto van onze website. Er is nu weer de zomerse versie 

opgezet. Vol van hoop op mooiere en zonniger tijden…..  Ook het Vergeet-Mij-Nietje treft u 

hier aan!  Zie  www.devrijeschoolalmelo.nl  

 

 
 

Facebook 

Facebook wordt op dit moment intensief gebruikt met foto’s, leuke weetjes en andere info 

van onze school. Zinvol om eens extra te volgen in deze tijden! 

  

Schoonmaak in deze tijd 

Met het schoonmaakbedrijf is in deze periode afgesproken om de werkzaamheden voort te 

zetten. Er worden allerlei klussen opgepakt en zaken als toiletten en deurknoppen worden 

dagelijks bijgehouden. De BSO ruimte krijgt extra aandacht, omdat daar enkele dagen per 

week kinderen worden opgevangen.  

 

Bewegingsonderwijs tips!!  

Van Jeltje onze vakleerkracht gym en van andere organisatie 

ontvangt u nadere berichten over bewegen! Interessant om daar eens 

even naar te kijken.  

 

Palmpasen  

Geen optocht dit schooljaar. Maar thuis wordt er door velen een 

palmpaasstok geknutseld en misschien bak je er wel een broodhaantje 

bij? 

 

Veel informatie 

U als ouder ontvangt op dit moment veel mail, appjes en tips van ons. Misschien wel te veel. 

Maar we realiseren ons dat een goede en zorgvuldige communicatie op dit moment heel 

belangrijk is.     

Gisteren ontving u een brief van de algemeen bestuurder. En vandaag ontvangt u twee 

brieven. De één gaat over de voortgang en de afspraken nu de scholen dicht blijven en de 

ander over ‘wat als het thuis even niet goed gaat?’.   

http://www.devrijeschoolalmelo.nl/
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Neemt u alstublieft contact op met ons als u hierover vragen heeft!  We hopen dat u de tijd 

vindt om de informatie door te nemen.  

 

Zonnig en gezond weekend allen!!!  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). 

 

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.  

  

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/  

 

Heeft u al naar de mooie verhalen gekeken/geluisterd? 

 

Vergeetmijnietje volgende week: 

Volgende week vrijdag is het Goede Vrijdag. Daarom komt het Vergeetmijnietje volgende 

week op donderdag uit. 

 

Beweegtips van gymjuf Jeltje: 

Onderstaand een linkje naar het Youtubekanaal van Sportbedrijf Almelo. Gymdocenten 

posten hier regelmatig nieuwe filmpjes met leuke oefeningen. 

https://www.youtube.com/results?search_query=sportbedrijf+almelo 
 

En een gymspel voor als het regent, maar kan ook goed buiten. Zie onderstaande afbeelding: 

mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
mailto:administratie@devrijeschoolalmelo.nl
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.youtube.com/results?search_query=sportbedrijf+almelo
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Groetjes van mij voor alle leerlingen en vooral lekker buiten gaan spelen nu het zulk mooi 

weer gaat worden. 

 

Juf Jeltje 

 

 

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: 

 

 

Thuis lekker bewegen en leren 
 

 

De scholen en de kinderopvang zijn gesloten. Niemand weet voor hoe lang. De 

basisschoolkinderen krijgen hun lessen om thuis te doen. Maar dat is vooral rekenen en taal. 

De School in Beweging komt vijf dagen per week met 'Thuis Bewegend Leren'. Leuke 

speelse oefeningen om samen met je kinderen te doen. Zo leren ze en bewegen ze 

tegelijkertijd.  

Sommige spelletjes zijn alleen voor peuters of kleuters en sommige voor de overige 

basisschoolleerlingen. Waar mogelijk zie je de aanpassing voor een oudere of jongere 

doelgroep. 
 

 

https://mailchi.mp/e2fb992af8ad/beweegbulletin-maandag-23-maart-4099115?e=8b16d0490e 

https://mailchi.mp/e2fb992af8ad/beweegbulletin-maandag-23-maart-4099115?e=8b16d0490e

