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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. 29 

17-04-2020 
 

 
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: 

Wat gaat de tijd toch snel voorbij, het is alweer april. Buiten begint alles volop te bloeien en 

de zon laat zich gelukkig erg vaak zien. We kunnen vaak naar buiten, waar alle vogels 

alweer vroeg fluiten. We zien veel leuke berichtjes van de kinderen op de app, via de mail of 

soms zien we de kinderen echt…dat is zo fijn. We hopen dat jullie foto’s, berichtjes blijven 

delen, zodat we zo dicht mogelijk bij de kinderen blijven. Vandaag een gedichtje over de 

maand april en een lekker recept van zandkoekjes. Veel bakplezier gewenst. 
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April 

Wat is er met de wereld? Wat is er met de nacht? 

Niemand wil gaan slapen. Het is zo licht en zacht. 

De mensen en de mussen, de duif, de witte kat, 

ze kijken naar de hemel, ze treuzelen nog wat. 

De windhaan op de daken, vertelt het jou en mij: 

de wind komt uit het zuiden en blaast de wereld blij. 

 

Recept suikervrije zandkoekjes: 

Benodigdheden: 

• 250 g bloem (je kunt eventueel de helft vervangen door volkorenmeel) 

• 85 g honing 

• 110 g vloeibare boter (dit mengt handiger dan harde boter) 

• 1 ei 

• (eventueel extra honing, rietsuiker en kokos 

 

Zo maak je de zandkoekjes: 

Meng alle ingrediënten goed door elkaar. 

Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Rol het deeg uit tot een dikte van 1 cm  

en steek of snijd hieruit de koekjes in de  

door jou gewenste vorm.  

Leg de koekjes op een ingevette bakplaat 

of op een met bakpapier beklede bakplaat. 

Bak de zandkoekjes 15 minuten. 

Even laten afkoelen op een rooster. 

                                                             

Een andere variatie op de zandkoekjes: Maak rolletjes 

van het deeg en rol ze op als krakelingen. Na het 

bakken – wanneer de koekjes nog warm zijn – kun je ze 

insmeren met honing en bestrooien met rietsuiker. Kokos 

kan natuurlijk ook. 
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(Let op: de honing droogt snel op, dus één koekje tegelijk, anders plakt de rietsuiker of 

kokos niet meer.) 

Eet smakelijk, 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kleuterklas Margot/Ellen: 

Volgende week maandag, dinsdag of woensdag neem ik weer conract met u op. Als u op een 

bepaald tijdstip gebeld wilt worden, laat u het me dan weten? Dan probeer ik hier rekening 

mee te houden. 

 

Klas 1 Annemiek/Wendy: 

Na de paasdagen werd het werk weer opgepakt. Knap hoor, hoeveel er lukt.  

De kinderen hadden afgelopen week allerlei opdrachten van rekenen, taaloefeningen, dictee, 

vormteken- en tekenopdrachten. Ook binnen deze opdrachten waren er allerlei verschillen 

van rekenwerk uit het boekje tot zelf een rekentekening maken. Er werden o.a. 

rekenspelletjes gespeeld en zelf ganzenbord gemaakt.  

 

                                                           
Zelf ganzenbord maken         Rekentekening.               (Vorm)tekeningen, maar ook vormen 

                                            Hoeveel appels zie je?              met natuurlijk materiaal maken.  

 
 

Taaloefeningen in werkschrift tot woorden zelf bedenken, zinnen maken en bijv. soorten 

woorden/plaatjes  opzoeken in bijv. tijdschriften. Bovendien werd er gelezen en juf werd 

zelfs door de telefoon voorgelezen. Ook werden mij allemaal mooie boeken getoond.  
 

Deze week was het ook mogelijk om het dictee via een filmpje te maken. Veel kinderen 

vonden dat wel handig. Juf las het dictee voor en gaf instructie. 

 

Lieve lentegroetjes van de kleuterjuffen 
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Algemeen klas 1: 

* Woensdag 27 mei schoolreisje.  

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

gemaakt).  

 

Klas 3 Nicole: 

Ik krijg steeds meer boekverslagen binnen en dat is erg leuk om te lezen. Ook fijn om te 

merken dat er zo goed gelezen wordt. In de weekbrief die ik aan het begin van de week stuur 

staan veel verschillende opdrachten: rekenen, oefenopdrachten als spelletjes om tafels of 

klokkijken te oefenen, keuzevak als vormtekenen of eieren schilderen met Pasen, project 

over je eigen huis, spelling in ajodakt en nu ook oefendictees. Waar het voor de één fijn is 

om voldoende werk te kunnen doen is het voor een ander teveel en dat is heel begrijpelijk. In 

de klas kan ik hierin differentiëren. Nu is het aan de ouders om een keuze te maken in het 

aanbod en ik krijg steeds meer het idee dat eenieder hier zijn eigen weg in weet te vinden, al 

blijft het natuurlijk een moeilijke en vreemde situatie. Wat je ook doet, lezen is het 

allerbelangrijkste om te doen. Vandaar dat het fijn is om steeds meer boekverslagen van de 

kinderen te lezen. Ik zet ze dan ook in de weekbrieven erbij zodat ze het ook van elkaar 

kunnen zien.  
 

Klas 4 Joost/Wendy: 

De vijfde week van het thuiswerken zit er alweer bijna op. Donderdag 16 april hebben we 

met een groot deel van de klas kunnen video-bellen, dat was leuk en gezellig. Daarnaast heb 

ik geregeld contact met iedereen, dat is fijn. 

 

19 april wordt Willem 10 jaar, hiep hiep hoera 

 

Aanstaande maandag staat er weer een nieuwe weektaak klaar in MOO.  

Ondertussen wens ik jullie bij deze allemaal een heel fijn weekend.  

  

Spreuk van de week:   
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Klas 5 Marieke: 

Nog 1 week en dan is het Meivakantie....even geen 

'school op afstand' maar even lekker doen waar je zelf zin 

in hebt. Maar vóórdat het zo ver is wil ik komende week 

proberen om een soort kleine periode te geven. Het heeft 

te maken met plantkunde en dit plaatje ===➔ 

Dat vraagt wel even wat van jullie thuis, dus ik hoop dat 

jullie enthousiast worden van de brief die ik vandaag naar 

jullie zal mailen. Dagelijks inloggen op Teams wordt dan 

erg belangrijk. Ik ben nog aan het voorbereiden, dus hou 

de mail in de gaten. 

 

Klas 6 Ilona/Wendy: 

Lieve kinderen van klas 6, 

Dit was week 5! Opnieuw een week waarin jullie thuis hebben moeten werken. Eigenlijk 

zouden we afgelopen woensdag en donderdag de CITO-eindtoets gemaakt moeten hebben, 

nu ging dat niet door. Ik blijf het toch gek vinden hoor.  

Gelukkig heb ik veel van jullie kunnen zien tijdens onze “vergadering” met Teams. Het was 

een beetje een chaos, maar wel leuk om elkaar even te kunnen zien. 

Siem is vandaag jarig, van harte gefeliciteerd! Hopelijk heb je een hele fijne dag. 

Volgende week is het de laatste week voor de meivakantie, nog een weekje thuis aan het 

werk! Laten we allemaal maar duimen dat we daarna weer naar school mogen.  

Voor volgende week wordt er een tasje met werk bij jullie thuis bezorgd. 

Groeten juf Wendy en juf Ilona 

 

Nieuws van de directeur: 

Aanpassingen in coronaregels voor scholen? 

A.s. dinsdagavond 21 april wordt duidelijk of er aanpassingen komen in de huidige situatie 

van scholen-op-slot. Blijven de scholen dicht of gaan we weer open? Als dat laatste het geval 

is, hoe gebeurt dat dan zodat we veilig op school kunnen zijn? Op dit moment wordt er 

natuurlijk al over nagedacht, maar het heeft geen zin om daar op vooruit te lopen. We 

moeten echt de feiten afwachten.  

Uiteraard berichten wij u nader als er meer bekend is. Dat zal niet voor woensdag zijn.  
 

Waterspeelpomp wordt spoedig geplaatst 

Weet u het nog? Onze school had een prijs gewonnen: groenste idee van Overijssel. Met het 

geld en met dat van ´Waldorf 100 jaar´ kunnen we de wens van een grondwaterspeelpomp 

realiseren. De planning was half mei, maar het zou ook goed kunnen dat de pomp eerder 

geslagen wordt. Als dat zo is en de school is dicht, proberen we filmopnamen te maken zodat 

naderhand de kinderen kunnen zien hoe het bouwen door ´De tuinen van Geerlings´ verlopen 

is.  
 

Meivakantie en vooruit werken in de boeken…..? 

Enkele ouders vroegen of de kinderen in de meivakantie thuis verder mogen werken in de 

methodeboeken. Verder dus dan de weektaak van juf of meneer aangeeft. Hoe goed ook 

bedoeld, dat is niet de bedoeling. Meer lezen en het  afmaken of herhalen van opdrachten uit 
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de vorige weken is prima. Maar u zult begrijpen dat als sommige kinderen vooruit werken in 

de methodeboeken er te grote verschillen in de klas ontstaan als iedereen weer terug is.  

Daarbij geef ik graag aan dat het ook goed is om van de vakantie te genieten. Dat heeft 

iedereen wel verdiend toch?  
 

Lente gaat altijd door!  

De natuur trekt zich niets aan van het coronavirus. Het wordt 

gewoon lente. Dat gaat door en daar is nu volop van te 

genieten. Zo kwam begin maart de eerste ooievaar achter 

ons huis terug uit het Zuiden. Volop werkte hij aan het 

herstel van het nest. Maar waar bleef het vrouwtje nu?  Maar 

liefst 5 weken moesten wij (en de ooievaar) wachten op zijn 

partner. Nu vormen ze een prachtig stel en is het wachten op 

kleine ooievaartjes! 

 

Ook zie je volop wilde bloemen opkomen. Zoals het mooie Fluitenkruid 

dat snel omhoog schiet. Hondsdraf is er volop en Groot Hoefblad zal ook 

spoedig te zien zijn (eerst de bloem en dan het blad). De natuur heeft er 

met al die zonneschijn zin in, want ik zag al Pinksterbloemen. Dat is heel 

vroeg.  

 

                      

 Groot Hoefblad 

 

Ik wens u een zonnig weekend toe,  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.  

  

 

 

 

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

 
Bibliotheek Almelo biedt de ‘Digitale Voorleestas’ aan! 

 

De Digitale Voorleestas is gratis te gebruiken. Wekelijks verschijnen er twee nieuwe boeken 

in de Digitale Voorleestas. In de Digitale Voorleestas staat telkens een prentenboek centraal 

met een aantal verwerkingsactiviteiten in de categorieën lezen, praten en doen. Denk aan een 

liedje, spelletje, app of knutsel die past bij het prentenboek. De voorleesfilmpjes prikkelen de 

zintuigen en nemen het kind mee in een bijzonder verhaal. 
 

Deze eerste week gaan we in de voorleessessies aan de slag met de boeken ‘Wij gaan op 

berenjacht’ en ‘Rupsje Nooitgenoeg’. #ikleesthuis 
 

Goed om te weten: de prentenboeken zijn gratis beschikbaar maar soms achter een inlog. Het 

kind dient wel (gratis) lid te zijn van de Bibliotheek om dan te kunnen inloggen. Nog niet lid 

van de bibliotheek? Lid worden gaat eenvoudig en gratis 

via https://www.bibliotheekalmelo.nl/lid-worden/tot-18-jaar. Met inlogproblemen kunnen 

ouders terecht bij info@bibliotheekalmelo.nl 

 

 

https://www.bibliotheekalmelo.nl/lid-worden/tot-18-jaar
mailto:info@bibliotheekalmelo.nl
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