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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. 28 

09-04-2020 
 

 
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: 

Dit weekend is het Pasen.  

Normaal zouden we vandaag ons Paasfeest vieren……  eieren zoeken in het park of op het 

plein en wat lekkers eten in de klassen aan de mooi gedekte tafels. Wie weet verstopt de 

Paashaas de eieren dit keer bij de kinderen in de tuin? Hierbij nog een versje en een lekker 

recept om te bakken.  
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Een versje van de Paashaas  

De paashaas heeft een mandje 

en na de Palmpasen, ja dan komt hij op een dag 

dan verstopt hij eitjes in de tuin 

die jij dan zoeken mag 

en heb je ze gevonden 

dan is het echt een beetje feest 

dan weet je het echt zeker 

dat de Paashaas is geweest! 

 

Appelkoeken met havermout: 

Ingrediënten voor 6 – 8 st.: 150 gr havermout, 2 eieren, 2 grote appels,  

2 el kokosolie, 2 tl kaneel, snufje zout. 

Zo maak je de appelkoeken: 

- Verwarm de oven voor op 180 graden. 

- Mix de havermout samen met de eieren glad. Laat de kokosolie smelten en voeg  

  dit bij de havermout. Rasp de appelen fijn en meng dit door het  

  havermoutmengsel. Voeg een snufje zout en de kaneel toe en meng het nog even  

  goed door elkaar. 

- Vet een ovenschaal of bakplaat in en giet het mengsel in de ovenschaal of op de  

  bakplaat, verdeel het mengsel gelijkmatig. 

- Bak de appelkoek in ongeveer 50 minuten af in de oven. 

  Mocht de bovenkant te donker worden, dek het dan af met een stukje   

  bakpapier. 

  De nog warme koek kan nu in stukken gesneden worden.  

  De koeken kunnen ongeveer 3 dagen bewaard blijven in de koelkast. Invriezen kan   

  eventueel ook…….maar ze zijn vast te lekker om te bewaren. Smul maar lekker! 
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Wij wensen alle kleuters en u allen hele fijne Paasdagen. 

Lieve groetjes van de kleuterjuffen. 

 

Klas 1 Annemiek/Wendy: 

De week vliegt weer voorbij. Wat wordt er hard gewerkt en gelukkig ook veel gespeeld in de 

zon. Ik zie schrijvende, rekenende, tekenende, springende, bakkende, knutselende kinderen. 

Te veel om op te noemen.  
 

 
“natuurlijk rekenen”: 8 eieren + 8 eieren zijn ….. 16 eieren en over een tijdje heel wat kuikentjes 
 

Wie kon, luisterde ook naar mooie verhalen op juf haar besloten YouTube kanaal. 

Hierbij wat mooie tekeningen bij het verhaal “de Wolkenkroon” van BVS schoolbegeleiding. 

Op hun site wordt hij ingesproken door Annechien Wijnbergh en met mooie illustraties van 

Paul van Meurs. Voor klas 1 had juf het verhaal voorgelezen en konden de kinderen er een 

opdracht mee maken. De koning had een bijzondere kroon. De kinderen tekenden over het 

verhaal of maakten de bijzondere kroon. Tevens konden ze het hebben over bang en moedig 

zijn, algemeen menselijke eigenschappen.In deze week voor Pasen was dit één van de kleine 

opdrachten die kinderen elke dag mochten uitvoeren. 
 

        

De bijzondere kroon van de koning. 
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Algemeen klas 1: 

* Woensdag 27 mei schoolreisje.  

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

gemaakt).  

 

Klas 1 en andere kinderen: 

Eieren in allerlei kleuren en maten komen voorbij. 
 

                 
 

Wie kan er in de natuur ook een mooi ei maken van natuurlijk materiaal? Kan natuurlijk ook 

gedaan worden met broertjes, zusjes, papa’s en mama’s en kinderen uit andere klassen. 
 

Stuur foto’s op naar a.geertsma@devrijeschoolalmelo.nl. Ik ben benieuwd. 

 

Klas 2 Hilde/Maaike: 

Er is al weer een week voorbij en het blijft nog steeds stil in de klas. Afgelopen dinsdag heb 

ik op 2 kinderen na, jullie allemaal gezien bij het ophalen van de tasjes met. Geweldig blij 

om jullie te zien op het plein en in de klas. Dit heeft mij wel goed gedaan en verheug ik me 

op de terugkomst weer naar school. Hoe lang het gaat duren weten we nog niet maar houdt 

moed, het komt allemaal goed. Ondertussen komen er allerlei berichtjes binnen via de mail 

en nu ook in de groepsapp voorbij.  

Goed om te zien dat iedereen op zijn of haar manier bezig is met de opdrachten. Geniet van 

het mooie weer en fijne paasdagen. 

 

 

Hele fijne paasdagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:a.geertsma@devrijeschoolalmelo.nl
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Klas 3 Nicole: 

Met alle ouders en kinderen had ik op verschillende manieren al contact gehad en dat is niet 

alleen belangrijk maar ook erg fijn. Deze week heb ik geprobeerd om ook alle kinderen even 

aan de telefoon te spreken, voor bij wie dat nog niet eerder was gelukt, en dat is wel erg 

leuk. Je hoort zo vele verschillende verhalen, maar wat bij alle kinderen speelt is dat 

ze vooral het samen zijn in de klas en het spelen met elkaar zo erg missen. We hebben dan 

ook afgesproken dat we, wanneer we eenmaal weer op school mogen komen, goed de tijd 

nemen om weer met elkaar te kunnen spelen. Op welke manier dat zullen we tegen die tijd 

wel zien. Terwijl ik dit schrijf hoop ik de laatste kinderen ook nog te kunnen bellen voor het 

paasweekend en anders wordt het volgende week. Een heel fijn weekend toegewenst! 
 

Klas 4 Joost/Wendy: 

De vierde week van het thuiswerken zit er alweer bijna op. Het is en blijft saai zonder de 

kinderen en collega’s. We moeten positief blijven, in ieder geval t/m 28 april het beste ervan 

maken met elkaar. Gelukkig spreek/zie ik veel kinderen/ouders via de WhatsApp. Echt fijn 

om de gezichten even te zien. Ook lopen de contacten via de mail heel goed.  
 

Aanstaande dinsdag staat er weer een nieuwe weektaak klaar in MOO. Het komende lange 

weekend is het Pasen, dus dan heb je vrij van school!! Dinsdag begint de nieuwe schoolweek 

weer. 
 

Ik heb al van veel mensen een reactie op de vraag over het video-bellen. Willen jullie bij 

elkaar navragen of iedereen al gereageerd heeft op de vraag? Ik zal z.s.m. een uitnodiging 

sturen voor het video-bellen.  
 

Ondertussen wens ik jullie bij deze allemaal hele fijne Paasdagen  

  

Spreuk van de week:   

 

 

 

 

Klas 5 Marieke: 

Deze week is het de Stille Week voor Pasen. En stil is het....We vieren dit jaar geen Paasfeest 

samen in de klas en dat vind ik bijzonder jammer want ik vind dat het meest bijzondere feest 

van het jaar. Normaal geef ik iedere dag in deze week een 'onzichtbaar' thema mee in de klas, 

waarbij de kinderen kunnen beleven wat ik in het Paasverhaal vertel. Hoe anders is dat nu. 

Maar het beeld van de opstanding na het lijden, is wel een mooi beeld om je nu, in deze 

vervreemdende tijd, aan vast te houden.  

Ik mis ook de Matthäus Passion, maar hoorde afgelopen week wel de prachtige uitvoering 

olv Reinbert de Leeuw van de Johannes Passion op Radio 4. Mocht je écht geraakt willen 

worden door muziek dan is dat een absolute aanrader. Reinbert de Leeuw sprak vóórdat hij 

met de repetities voor deze opvoering begon de legendarische woorden: "Ik geloof niet in 

God, maar wel in de kracht van Bach". Hij is daarna niet uitgegaan van de nootjes maar heeft 

de tekst van de liederen als uitgangspunt genomen. En dát hoor je....geniet ervan! 
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Inmiddels hebben we een klassenapp groep gestart. Die bestond al deels, nu krijgt deze app 

een andere functie. Daar heb ik jullie een brief over geschreven afgelopen maandag. De app 

is niet bedoeld voor individuele berichtjes, maar om het contact tussen kinderen, ouders en 

juf te kunnen onderhouden. We maken een groep voor de ouders, en een aparte groep voor 

de  kinderen die een telefoon hebben. Mochten kinderen die (nog) geen telefoon hebben tóch 

in die groep willen dan kan dat wellicht via de ouders. Dat is iets om thuis te overleggen 

denken we. Wordt vervolgd... 
 

Afgelopen dinsdag hebben we met bijna de hele klas 'geteamt'. Hoe leuk was dat! Het leek 

wel een kippenhok, maar het was wel even gezellig. Wellicht wordt dit een terugkerend 

moment om ook bv instructie te kunnen geven. Daar ga ik me de komende dagen over 

buigen. Er zijn al 3 instructie-filmpjes geplaatst in MOO, op een aparte tegel in 'bestanden'.  

 

Klas 6 Ilona/Wendy: 

Beste kinderen van klas zes,  

Na Palmpasen volgt de Stille Week. Een week waarin we ons normaal voorbereiden op 

Pasen. Helaas is het deze week een letterlijk stille week geworden. We zijn niet op school en 

we spreken en zien elkaar niet of nauwelijks.  

Met enkele kinderen heb ik contact gehad via Whatsapp, mail of via Teams. Helaas is Teams 

bij nog maar heel weinig kinderen in gebruik. Dat zou ik volgende week graag anders zien. 

Probeer maar eens of je in het programma van Teams kunt komen. Als je dan ook even een 

reactie typt, dan weet ik dat het je gelukt is. 

Morgen is het Goede vrijdag, dat betekent normaal gesproken een vrije dag. Dat is nu dus 

ook zo. Ik zal deze vrijdag en ook volgende week maandag, Tweede Paasdag, niet bereikbaar 

zijn. Volgende week dinsdag ontvangen jullie van mij een nieuwe weektaak. 

Hopelijk blijft het mooie weer nog even aanhouden, dan kunnen we extra genieten van het 

lange weekend. Hele fijne dagen voor jullie allemaal. 

Groeten juf Ilona 

 

Nieuws van de directeur: 

Afspraken over contact ouders en school 

Dagelijks komen er vele mailtjes, appjes en andere berichten langs. De ‘bliep’ gaat constant 

af en er zijn leerkrachten en ouders die daar best onrustig van worden. Zeker als dit ’s avonds 

of in het weekend is. Ik vraag u dan ook om tijdens de Pasen ‘radiostilte’ in acht te nemen. 

Naar de collega’s, maar wellicht ook naar anderen. De leerkrachten zijn vrij en vervolgen 

dinsdag 14 april weer hun werkzaamheden.  
 

Afspraak is en blijft om contact met teamleden te zoeken tussen 9.00uur en 14.00uur. 

Wellicht moet er buiten deze tijden met elkaar gesproken worden, maar wilt u dit dan 

overleggen met de juf of meester van uw kind? Bij voorbaat dank voor uw medewerking.  
 

School op slot – geen ouders in school 

Enkele keren is er met u afgesproken om een tasje te komen ophalen bij school. Soms zijn er 

ook andere afspraken waar ouders bij zijn betrokken.  

Wilt u als dat het geval is buiten het gebouw blijven? Naast de 1 ½ meter afstand is dit het 

voorschrift van de GGD. Ook bij de opvang en de BSO graag afscheid nemen van uw zoon 

of dochter buiten het gebouw.  
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Op deze wijze werken we mee aan het voorkomen van de verspreiding van het virus.  
 

Opvang in De Schalm 

Het gebouw De Schalm naast het schoolgebouw is ingericht als noodvoorziening voor 

coronapatiënten. Dit voor het geval het nodig is mensen te verzorgen. Het gebouw wordt nu 

nog niet gebruikt en wellicht is dat ook niet nodig.  

Ik heb hierover met de rayonmanager van ‘Twentse Zorgcentra’ gesproken. Men werkt 

volgens de landelijke beschermingsregels en GGD, huisartsen en verpleegkundigen zien toe 

op  de veiligheid en hygiëne. Als mensen in De Schalm verpleegd worden, blijven zij in het 

gebouw en maken geen gebruik van de tuin.  

Ik heb een direct lijncontact met de rayonmanager voor als er vragen zijn.  
 

Tuindag  

De tuindag van 18 april komt te vervallen. Het risico is te groot om met een groep mensen 

aan de slag te gaan en is ook niet toegestaan conform de adviezen van de GGD. Je loopt zelfs 

risico op een boete. Graag doen we een beroep op u als het weer is toegestaan om in de tuin 

te werken.  
 

Tot slot….. 

In deze bijzondere tijden ontvangen alle kinderen vandaag een tekening, gedicht en 

paaswens van school. Iedere leerkracht stuurt hen dit toe.  
 

Pasen, een feest van opstanding, van hoop en van toekomst. Ik wens u en uw dierbaren 

mooie paasdagen toe!  

 

Hans Verkley                                     Pasen 2020 
 

Pasen gaat altijd door 

Pasen gaat niet op slot 

Het graf zal leeg zijn 
 

Pasen gaat altijd door 

Geloof, hoop en liefde 

Zij willen altijd door 
 

Pasen gaat altijd door 

in het geloof 

tegen het cynisme 
 

Pasen gaat altijd door 

in de hoop 

van winnende Goedheid 
 

Pasen gaat altijd door 

in de stilte van de kwetsbare liefde 

die menselijk meeleeft. 

 

 

Marinus van den Berg 
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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.  

  

 

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. 

 

 

mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
mailto:administratie@devrijeschoolalmelo.nl
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BIJLAGEN: 

 
De bibliotheek op school-nog steeds thuis 

 

Scoorthuis 

Met een aantal scholen draaiden we het leesproject 'Scoor een Boek!'. De digitale thuiseditie is nu voor 

alle groepen en alle (ook niet deelnemende) scholen opengezet. Kinderen gaan hier (samen met hun 

gezin) aan de slag met lezen. Aanmelden op: 

http://www.scoorthuis.nl 

Een motiverend filmpje om hieraan mee te doen: 

https://youtu.be/swyWNoT6KD8 
 

Thuisbieb 

Vanaf nu in de appstore, en binnenkort ook via de playstore vind je de 'Thuisbieb'. Net als de 

vakantiebieb in de zomer is deze gevuld met extra gratis ebooks voor kinderen en volwassenen. Ook 

niet leden kunnen hier terecht! Zo kunnen ouders ook gemotiveerd worden om te lezen en zo het 

goede voorbeeld te geven. 

Link naar de app: 

https://www.jeugdbibliotheek.nl/thuisbieb.html 
 

http://www.jeugdbibliotheek.nl 

Heel veel ebooks zijn te leen via http://www.jeugdbibliotheek.nl . Er kunnen 10 boeken per 3 weken 

worden geleend. Via deze digitale versie van de bibliotheek kom je ook bij luisterboeken, karaokelezen 

enz. Inloggen kan met pasnummer en wachtwoord. 
 

Schoolschrijver werkt samen met de Koninklijke Bibliotheek 

Huisarrest - Online verhalenserie over kinderen in quarantaine 

Hier zie je iedere dag een nieuwe aflevering van de serie Huisarrest. Een spannend verhaal in tien 

delen, elke dag geschreven én voorgelezen door een andere bekende kinderboekenschrijver 

https://www.deschoolschrijver.nl/huisarrest/ 
 

Auteur Rian Visser met haar Voorleesgids 

Rian Visser heeft hier alle mogelijke digitale leesmogelijkheden verzameld, voor ouders en leerkrachten 

een prachtig overzicht. 

http://www.voorleesgids.nl 
 

Theaterlezen 

Veel kinderen zijn gek op toneellezen! Dit kan ook thuis via 

https://www.leesletters.nl/Theaterlezen/Gratis-downloads 

Leesletters heeft verschillende gratis downloads klaargezet. 
 

Voorleesboek 'Noor en het coronavirus' 

Het coronavirus zorgt voor onzekere tijden; ons hele dagelijkse leven is in korte tijd ingrijpend 

veranderd en we weten nog niet hoe lang dit zo zal duren. We zijn er allemaal veel mee bezig en ook 

voor kinderen is het spannend.  Maar hoe praat je met jonge kinderen eigenlijk over de coronacrisis? 

Nu als gratis ebook, later verschijnt het ook in druk. 

https://www.maatschappelijkekinderopvang.nl/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-29-

NoorenhetCoronavirus-def.pdf 

 

http://www.scoorthuis.nl/
https://youtu.be/swyWNoT6KD8
https://www.jeugdbibliotheek.nl/thuisbieb.html
http://www.jeugdbibliotheek.nl/
http://www.jeugdbibliotheek.nl/
https://www.deschoolschrijver.nl/huisarrest/
http://www.voorleesgids.nl/
https://www.leesletters.nl/Theaterlezen/Gratis-downloads
https://www.maatschappelijkekinderopvang.nl/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-29-NoorenhetCoronavirus-def.pdf
https://www.maatschappelijkekinderopvang.nl/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-29-NoorenhetCoronavirus-def.pdf

