’t Vergeet-mij-nietje
Wekelijkse nieuwsbrief van

De Vrije School Almelo

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).
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Vergeet-mij-nietje nr. 31
15-05-2020
AGENDA:
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
ma. 22 juni
: schoolfotograaf

KLASSENINFORMATIE:
Kleuterklas Nienke/Kim:
*
Wat zijn we blij dat we de kinderen deze week weer in de klas mochten ontvangen. De
klassenkabouters en Mollie zijn ook weer terug in de klas. We hebben weer genoten
van het ochtendspel, het vrije spel, eigenlijk van alles.
Het blijft natuurlijk wat lastig om met ons een praatje te maken, even wat te melden of
te vragen aan ons. Mocht er iets zijn of wil je weten hoe het gaat in de klas, mail of bel
ons gerust.
*
Willen de ouders van de oudste kleuters de handwerkjes (weefwerk, borduurwerk en
breiwerk) van hun kind weer meegeven naar school? Dan kunnen de kinderen het
prachtige werk afmaken.
*
Denkt u er aan om twee bekers met drinken mee te geven naar school? Eén voor bij
het fruit eten en één beker drinken voor bij het brood.
Klas 1 Annemiek/Wendy:
Veel kinderen hadden zin om naar school te gaan, maar sommige vonden het ook wel
spannend en anderen waren heel eerlijk dat ze ook nog wel van thuis uit wilden werken.
Wat zijn de kinderen gegroeid, bijna tweede klassers hetgeen natuurlijk ook bijna zo is maar
alles moet ook voor velen nog wel wennen; handen wassen, tas in de klas, spullen weer in de
tas en weer uit de klas en potloden mee naar huis en weer mee naar school. Maar wat doen ze
het goed.
We hebben het gezellig met elkaar, tekenen en schrijven over vlinders, vouwen een vlinder,
luisteren naar grappige verhalen van de zevenslaper die alles in zevenen wil doen. Lezen
verhaaltjes over “weer naar school”en rupsjes. We spelen heerlijk buiten met de nieuwe
balletjes en stoepkrijt etc.
We schrijven de tientallen met stoepkrijt buiten. Te veel om op te noemen.
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Volgende week maar drie dagen. Dinsdag is juf Wendy er, misschien loop ik nog wel even
binnnen om de kinderen goedendag te zeggen omdat ik ze anders de hele week niet zie.
Wilt u aan volgende denken:
*
Graag steeds heen en weer naar school en naar huis, graag in 1 tas, de rest van de
spullen thuis laten en eventueel op de thuisdagen wat mee doen:
-Leesboekje veilig leren lezen waar kind ook thuis in leest (dus als kind thuis oefent in
boekje 7 dan ook dat boekje in de tas, we kunnen dan op school ook verder). Heeft
kind boekje 11 al uit, dan het leesboek dat kind heeft uitgekozen en zowel op school
als thuis gelezen kan worden.
-Dicteeschrift
-Potloden, inclusief dunnen en dikke grijze potlood en blokjes en staafjes
-Gele leesmapje zo kunnen de kinderen de nieuwe verhaaltjes en woordrijen zowel
thuis als op school oefenen.
-Incidenteel de thuiswerkopdracht.
*
Wilt u er aan denken dat de kinderen met name voor de eerste pauze niet te veel eten
mee hebben. Een aantal kinderen zijn erg lang aan het eten.
*
Woensdag 27 mei schoolreisje (gaat niet door).
*
Di. 30 juni (korte ouderavond over getuigschriften. Aanvangstijd wordt nog bekend
gemaakt).

Elkaars werk bekijken

Getallenlijnen maken op het schoolplein
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Klas 2 Hilde/Maaike:
Het is gewoon weer fijn om aan de slag te gaan met de kinderen in de school. Het was echt
een feestje om de kinderen terug te zien na zo’n lange tijd. De kinderen zijn fysiek gegroeid
en uiteraard heel enthousiast om weer te beginnen. Vooral om elkaar weer te ontmoeten,
gezellig kletsen, grapjes maken, samen te werken, elkaar weer fysiek aan te raken in de klas
en bij het buitenspelen. We hebben samen naar elkaars werk gekeken, wat we gemaakt
hebben. Iedereen had aandacht voor de mooie werkjes die ze aan elkaar hebben laten zien.
Mooie momenten voor elkaar. We zijn begonnen met de heemkunde periode in de klas over
de bijen. We pakken samen weer voorzichtig de draad op met de alledaagse dingen in de
klas. Rekenen, taal, dictee, spelling, tekenen en schilderen. We zijn ook weer verder gegaan
met het wol vilten van de ballen. Je merkt aan de kinderen wel het gemis van de andere
klasgenootjes. Het is even volhouden zo en misschien kunnen we na de Pinksteren weer met
de hele klas samen aan weer het werk.
Klas 3 Nicole:
Deze week werkte ik vanuit huis. Fijn dat juf Maaike met de klas kon werken. In goed
overleg begon ze met de klas een periode over vogels. Er werden al veel vogels gespot en
mooie gedichtjes over gemaakt. Een dankbaar onderwerp in deze tijd waarin je vele vogels
voluit kan horen fluiten en druk af en aan zien vliegen om voor hun kleintjes te zorgen. Op
de dagen dat de kinderen thuis werken krijgen ze naast het lezen, vormtekenen en
handwerken ook kleine opdrachtjes mee over deze vogelperiode.
Klas 4 Joost/Wendy:
De eerste week zit er alweer op, het is fijn om weer aan het werk te zijn met de kinderen. We
hebben samen stilgestaan bij de afgelopen 8 weken en daarna zijn we begonnen met de 2e
Dier-/Menskunde Periode. De mier staat deze week en volgende week centraal. We hebben
er een tekst over geschreven, tekeningen bij gemaakt en samenwerkingsopdrachten
uitgevoerd. Daarnaast hebben de kinderen ook een Natuur speurkaart meegekregen, met deze
kaart kunnen ze speuren in de tuin of in de buurt naar dieren. Het is de bedoeling dat deze
kaart ook weer mee naar school gaat, zodat wij er over kunnen praten .
*

Op de dagen dat de kinderen niet op school zijn kunnen ze bezig zijn met de volgende
dingen:
- werk afmaken dat ze op school niet af hebben gekregen
- werken aan een opdracht die ze mee hebben gekregen om thuis te maken
(bijv. mierennest tekenen)
- vormtekenen (zie mail van juf Wendy van voor de vakantie)
- het lapbook over een provincie afmaken.
- topografie oefenen
Spreuk van de week:
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Klas 5 Marieke:
Wat heerlijk om weer met de kinderen in de klas aan het
werk te zijn, al is het dan maar steeds met de helft. We
hebben, precies zoals op het bord stond (zie foto), samen
gehuild, gelachen, verteld, vertrouwd
en nog veel meer...
De kinderen hebben zich zorgen gemaakt de afgelopen
weken en dat heeft in de verhalen (en de brief aan juf) een
plek gekregen voorlopig. Maar er is ook veel gespeeld
thuis, gelachen en gegamed... En nu zijn we aan een
nieuwe fase begonnen: weer echt dagelijks aan het
schoolwerk. Op school doen we de dingen die we thuis
niet/moeilijk kunnen doen: plantkunde, tuinbouw,
fluitenbouw, muziekmaken, fluiten, enz. Thuis (dus op de
dagen dat de kinderen niet op school zijn) wordt dan
voornamelijk reken- en taalwerk gemaakt. De
bijbehorende instructie geef ik een dag eerder in de klas. Kinderen die de afgelopen weken
steeds al hun werk gemaakt hebben, hebben het de komende tijd niet al te druk. Kinderen die
minder gedaan hebben, hebben in hun agenda staan dat ze met Pinksteren helemaal bij zijn
(weektaken en plantkunde wk 17). Hier hebben we veel over gesproken in de klas en
iedereen heeft aangegeven dit het meest eerlijk te vinden. Dit komt ook in een brief mee naar
huis, het huiswerk zetten we dagelijks in de agenda. Mocht het werk om wat voor reden dan
ook niet lukken, willen jullie me dat dan doorgeven? Ik kan en wil graag helpen, maar als ik
van niets weet is ondersteuning bieden heel lastig.
Nieuws van de directeur:
Weer gestart - mooi moment!
Afgelopen maandag zijn we weer gestart. Na 8 weken gesloten te zijn geweest een mooi
moment. Het voelde voor ons allen als bijzonder om de kinderen weer te mogen begroeten.
Een aantal kinderen was zichtbaar gegroeid, had een door de zon gekleurd gezicht, wat
langer haar of een nieuwe bril. Kinderen sjouwden tassen mee, sommigen ook een bloemetje,
tekening of plantje voor juf of meneer. Het ene kind met wat meer zin dan de ander.
Het is allemaal wennen natuurlijk. Met halve klassen, op afstand van elkaar in het lokaal en
geen vader of moeder die met je mee loopt.
Maar kinderen zijn flexibel en wennen snel aan de nieuwe situatie. En dan lijkt het bijna
weer een beetje als vanouds.
Het is plezierig om te merken dat ouders zich aan de afspraken houden en dat u buiten het
hek blijft! Laten we dat in het belang van hygiëne en gezondheid volhouden en brengt u dus
uw zoon of dochter alleen en zonder de kinderen die niet naar school gaan.
We wachten natuurlijk nu op de persconferentie van a.s. dinsdag. Gaat het zo voort na 1
juni? Worden regels aangepast? Ik loop daar nu nog maar niet op vooruit. Uiteraard brengen
we u van ontwikkelingen en veranderingen op de hoogte.
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Contact ouders en school
Verzoek is en blijft om contact met leerkrachten buiten de schooltijden te zoeken via app,
mail of telefoon!
Onze administratief medewerkster is niet altijd op school, maar haar mobiele telefoon is
doorgeschakeld. Ziekte van kinderen of andere meldingen kunt u aan haar doorgeven.
“Ik voel mij niet lekker, kan ik wel naar school?”
Kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel blijven thuis bij: neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts. Bij 24
uur klachtenvrij, mogen kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel weer naar
school.
Kinderen (en ouders) blijven ook thuis als iemand anders in huis verkouden is en koorts
heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag uw kind weer naar school.
Traktaties mogen
Sommige regels van de overheid zijn ook niet altijd helder, ervaren wij. Na contact gehad te
hebben met de GGD is nu duidelijk geworden dat trakteren wel is toegestaan. Verzoek is wel
om even overleg te hebben met de klassenleerkracht over de traktatie en over het afgeven bij
de poort.
Gemakkelijke kleding en als het zonnig weer is…
Wilt u er echt aan denken om jonge kinderen (kleuters en klas 1) gemakkelijke kleding aan te
doen? Ook geen ingewikkelde schoenen of ritssluitingen. Velen hebben daar al aan gedacht,
maar het kan soms echt nog wat eenvoudiger. Wilt u daar aan meewerken!?
Als er een zonnige dag wordt verwacht, wilt u dan uw kind (en dan met name de kleuters!)
bedekkende kleding aan doen en ’s morgens al met zonnebrand insmeren? Dat laatste
kunnen de leerkrachten nu echt niet doen.
Met een hartelijke groet, Hans Verkley

ALGEMENE MEDEDELINGEN:
Mededelingen van de vertrouwenspersonen:
Beste mensen,
Wij kunnen 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).
Hoofdluis geconstateerd:
Beste ouders/verzorgers,
Er is in een klas hoofdluis geconstateerd. De ouders van deze klas zijn op de hoogte
gebracht.
Wij mogen in deze tijd geen controle uitvoeren op hoofdluis. Het is daarom extra belangrijk
dat u dit zelf doet.
6

Mocht uw kind luizen hebben, wilt u dit dan aan de leerkracht van uw zoon of dochter
doorgeven? En uiteraard op de juiste manier behandelen.
Wij hopen op uw medewerking!
Vergeetmijnietje volgende week:
Volgende week donderdag en vrijdag zijn alle kinderen vrij i.v.m. Hemelvaart. Het
Vergeetmijnietje komt daarom volgende week op woensdag uit.

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.
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