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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. 30 

24-04-2020 
 

 
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 - VERVALT (is verplaatst naar maandag 22 juni a.s.) 

 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: 

Het laatste Vergeet-Mij-Nietje voor de meivakantie. Een momentje om even bij stil te staan, 

want ná de meivakantie zullen we de kinderen weer op school mogen ontvangen! Hoe dat 

allemaal georganiseerd gaat worden horen jullie heel binnenkort. Wij hebben de kinderen erg 

gemist en hebben erg veel zin om iedereen weer te zien. Voor nu wensen wij iedereen een 

fijne vakantie. 
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3 liedjes: 

 

Lammetje, lammetje, lammetje, 

kom toch eens over mijn dammetje. 

Lammetje zoet, lammetje klein,  

wil jij wel mijn vriendje zijn. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Alle vogels zijn er al, alle vogels, alle. 

Leeuw’rik, Spreeuw, Mus, Oooievaar, 

heel de bonte vogelschaar. 

Alle vogels zijn er al, alle vogels, alle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjiep, tjiep, tjiep, tjiep, tjiep, tjiep, tjiep, 

vogeltje zingt zijn mooiste lied. 

Boven in de bomen, 

is het nestje klaar gekomen. 

Tjiep, tjiep, tjiep, tjiep, tjiep, tjiep, tjiep, 

vogeltje zingt zijn mooiste lied. 

 

 

Recept voor een lentesoepje: 

 

Ingrediënten voor 4 personen: 

1 uit, 2 wortels,1 courgette, 2 preiwitten, 2 sjalotjes, 3 stengels bleekselderij, verse peterselie, 

1 teentje knoflook, 1 tomaat, 2 el groentebouillon, 2 liter water, peper en zout. 

 

 

 

https://www.mamanova.nl/wp-content/uploads/2019/02/Ansichtkaart-Lammetjes-in-de-Boomgaard-van-Marjan-van-Zeyl.png
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mamanova.nl%2Fproduct%2Fansichtkaart-wat-een-mooie-vogeltjes-van-zeyl%2F&psig=AOvVaw1-Sh71OM8g2JP_AdwVFGdm&ust=1587716985028000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCWpeiQ_ugCFQAAAAAdAAAAABAI
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Stappen: 

Snij alle groenten (behalve de tomaat en de peterselie) in fijne stukjes. 

Giet het water in een kookpot en zet op een hoog vuur.  

Voeg de fijngesneden groentes en de bouillon toe en laat dit 35 à 40 min koken. 

Kruid met peper en zout. 

Snij de tomaat in 4 stukken en ontpit ze, snij in kleine blokjes en voeg toe aan de soep. 

Verdeel de soep over de kommetje en versier met vers gehakte peterselie.  

Het soepje smaakt nog lekkerder met een zelfgemaakt broodje……eet smakelijk! 
0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot snel! 

Lieve groetjes de kleuterjuffen 

Klas 1 Annemiek/Wendy: 

Na 6 weken ( wat gaat de tijd snel) breekt nu de meivakantie aan. Ook deze week is er hard 

gewerkt, hebben we veel verjaardagen gevierd en gaan we morgen nog twee verjaardagen 

vieren. Ik zag mooi werk voorbijkomen, van reken-getallenlijnen tot vormtekeningen, 

dictees, meten bij het bakken en nog veel meer. Juf wordt er heel blij van. Nu vakantie en na 

de vakantie zien we elkaar weer en daar zie ik erg naar uit. Misschien zie ik jullie nog wel 

ergens… en zien jullie iets met stoepkrijt voorbijkomen. Ra, ra, ra wat zal dat zijn……?  

 

                      
                   Hoeveel gram in het pakje boter?     Getallenlijn tot 100                 natuur mandala 
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     vormtekenen 

Algemeen klas 1: 

* Woensdag 27 mei schoolreisje (gaat niet door).  

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

          gemaakt).  

 
Klas 2 Hilde/Maaike: 

Het is nu al 6 weken dat we niet naar school gaan, ik ben blij dat we naar de meivakantie 

weer open gaan. We gaan beginnen met een heemkundeperiode, ik verheug me hier op. 

Kan eigenlijk niet afwachten tot na de meivakantie.  

Er zijn verschillende verjaardagen geweest die we natuurlijk moeten vieren als we terug zijn 

op school. Hoe we dit gaan doen zien we nog wel. Ik hoop dat jullie in de vakantie in ieder 

geval een vlaggetje maken, dan kunnen we die meteen ophangen, niet vergeten. Dat wordt 

dan een feestelijke week met al die verschillende vlaggetjes! 

 

 

       
       druk geweest. 
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               druk aan het rekenen.                                         een mooi houtje gemaakt. 
 
Ik heb vele foto’s voorbij zien komen en iedereen is heel druk geweest. Ik ben straks heel 

benieuwd hoe het werk er in het echt uitziet. Kunnen we het allemaal mooi gaan ophangen of 

tentoonstellen. 

 

Klas 3 Nicole: 

In de brief van afgelopen maandag aan de kinderen schreef ik over dat we een aantal 

maanden geleden pompoensoep hadden gemaakt met hulp van juf Magda. De pitjes lagen 

daarna lange tijd te drogen in de klas. Vorige week nam ik ze mee naar huis en zaaide er een 

heleboel. Wat de kinderen nog niet weten is dat de eerste twee zaadjes nu al boven de grond 

komen. Ik zal er in de vakantie goed voor zorgen. Wanneer er 25 plantjes gaan groeien 

krijgen ze allemaal eentje mee naar huis.  

 

 



7 

 

Klas 5 Marieke: 

Joehoe! Na een hele week digitale plantkunde gaan we na de vakantie weer in de klas met de 

periode verder! Wat fijn dat er steeds zoveel kinderen aanwezig waren iedere ochtend en dat 

er al zó veel werk is ingeleverd! Mochten de kinderen nog verder willen gaan, dan kan dat 

want de bestanden/filmpjes enz blijven aanwezig op MOO. Alle informatie is steeds ook via 

de beide app groepen gedeeld, hopelijk is dat zo voldoende. 

Misschien ten overvloede maar het zou heel erg handig zijn als de kinderen na de vakantie 

hun tas met spullen weer mee terug nemen. Dus pen, potloden, etui enz. Maar ook de 

schriften en boeken. We zien wel vanaf welk punt we dan weer starten, het allerbelangrijkste 

is dat we elkaar weer echt in de ogen kunnen kijken. Maar nu eerst vakantie.... 

 

Klas 6 Ilona/Wendy: 

Lieve kinderen van klas 6: 

Ik wil toch even laten weten dat ik enorm trots op 

jullie ben! We hebben allemaal erg hard gewerkt de 

afgelopen weken, dus nu is het echt wel tijd voor een 

welverdiende vakantie. Ik hoop echt dat jullie kunnen 

genieten van even geen huiswerk, MOO, mail of 

Teams. Gewoon lekker niets doen! 

Aan jullie ouders ook een heel groot compliment: 

ouders wat zijn jullie allemaal fantastisch omgegaan 

met de vreemde situatie waarin we zaten. Heel 

hartelijk bedankt voor al jullie inzet en begrip! 

Na de vakantie gaan we weer naar school, dat zal ook nog even anders gaan dan gebruikelijk. 

Maar ik weet zeker dat we er samen wel het beste van gaan maken.  

Hele fijne vakantie, groetjes juf Ilona 

 

Nieuws van de directeur: 

75 jaar vrijheid…. 

Onlangs reed ik in Wierden. Zoals in vele gemeenten de afgelopen tijd 

hingen overal vlaggen vanwege 75 jaar vrijheid! Naast de 

Nederlandse vlag ook de Canadese. Tja, en in deze tijd realiseer je 

extra wat vrijheid betekent! Op de komende data van 4 en 5 krijgt de 

jaarlijkse Dodenherdenking en Bevrijding dan ook vast voor velen een 

extra dimensie.  
 

Scholen gaan voor een deel open 

Schoolonderwijs-afstandsonderwijs-thuisonderwijs-schoolonderwijs…..Het zijn tijden 

waarin van onderwijsgevenden en ouders veel inzet gevraagd wordt. Dat lukt goed, maar we 

zijn uiteraard blij dat de school weer opengaat. Ook al is het maar voor een deel.  

Vandaag, vrijdag 24 april,  ontvangt u hierover verdere berichten: 

➢ Brief van de algemeen bestuurder; 

➢ Brief namens onze school; 

➢ Indeling van de klassen vanaf 11 mei.  
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Mocht u over dit onderwerp nader met mij stil willen staan of  heeft u vragen of 

opmerkingen dan kan dat het beste a.s. dinsdag 28 april. Ik ben deze ochtend van 9 tot 12 uur 

telefonisch te bereiken op school.  

 

Grote activiteiten moeten worden aangepast  

Er zijn nogal wat zaken die vanwege de strakke overheidsregels 

helaas niet door kunnen gaan. Onze feesten zoals de 

Grondsteenviering (verjaardag van de school), Pinksteren en St. 

Jan dienen te worden aangepast en vervallen in de traditionele 

vorm. We zoeken daar de komende tijd naar alternatieven voor 

om zodoende deze gebeurtenissen met ouders en kinderen in een 

kleiner verband toch te vieren.  

 

De afgelopen 6 weken hebben ouders en team zich fantastisch ingezet om onderwijs-op-

afstand te organiseren. Vaak niet eenvoudig, maar we hebben met elkaar de uitdaging 

opgepakt en ik vind het een heel groot compliment waard hoe dat gebeurd is!   

Onze kinderen hebben zich flexibel moeten opstellen en volgens mij is dat zeer goed 

gelukt!! Het komt vast allemaal goed en dan herinneren wij deze tijd als een hele 

bijzondere in ieders leven.  

Ik ben benieuwd naar de ervaringen van de kinderen als zij weer op school zijn.  

 

Ik wens u allen, mede namens de collega’s, een gezonde en mooie meivakantie toe!! 

 

Hans Verkley  

 

 

 

ALGEMENE MEDEDELINGEN: 

 

Mededelingen van de vertrouwenspersonen: 

Beste mensen, 

Wij kunnen ook na 11 mei ons spreekuur niet 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.  

 

Hoofdluiscontrole; 

Beste ouders/verzorgers, 

Normaal gesproken is er de dinsdag na een vakantie een schoolbrede luizencontrole. 

Vanwege veiligheidsmaatregelen i.v.m Corona gaat dit niet door. Wij gaan er van uit dat u 

mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
mailto:administratie@devrijeschoolalmelo.nl
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uw eigen kind(eren) zelf extra goed controleert en in de gaten houdt. Mocht uw kind 

neten/luizen hebben, wilt u uw kind dan hiervoor behandelen? Al beginnen we na de 

meivakantie met kleine groepjes, het blijft vervelend als ze er last van krijgen. 

Met vriendelijke groet, Francisca (Conciërge/Hoofdluiscoördinator) 

 

 

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: 
 

Leef je uit bij Kaliber Kunstenschool: 

Beginnen alle dagen op elkaar te lijken? Heb je zin in iets nieuws, samen met anderen, maar 

toch op veilige afstand? Dan hebben wij heel veel leuks voor jou: gratis vakantieworkshops, 

een online cursus tekenen en schilderen en gave challenges! 

Naast ons normale aanbod -dat je nu online kunt volgen- bieden we extra activiteiten aan. 

Doe gezellig mee met de online korte cursus tekenen en schilderen of de gratis 

vakantieworkshops toneel en stop-motion. Lees er in deze nieuwsbrief alles over: 

Kaliber Kunstenschool 

 

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 week met Rikki en Mia de kip en met Gonnie en Gijsje 

https://content.mailplus.nl/m1/links/kaliberkunstenschool/txt367555/qHY83HqPaHzVzV9
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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

