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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. 32 

20-05-2020 
 

 

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: 
 

Drie kleuterklassen: 

Helaas kan het meiboomfeest dit jaar niet doorgaan zoals we dat gewend zijn. We zullen in 

de kleuterklassen echter wel een eigen invulling geven aan het feest. Zo zijn we al druk bezig 

om bloemenkransen te vlechten van crêpepapier. We dansen nu niet om de grote meiboom 

op het plein, maar om een kleine meiboom in de eigen klas. Om beide groepen van de klas 

van het feest te kunnen laten genieten, geven we op donderdag 28 mei en vrijdag 29 mei een 

feestelijk tintje aan de dag. We eten iets lekkers, doen nog één keer alle dansen om de 

meiboom en de bloemenkransen mogen mee naar huis.   
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Klas 1 Annemiek/Wendy: 

We hebben vlinders gevouwen, mooie verhalen gehoord, we oefenen dictees, lezen en 

automatiseren rekenen. Te veel om op te noemen. Zie ook de brief van afgelopen maandag. 

Wilt u aub nog een keer goed denken aan hetgeen steeds heen en weer naar school en naar 

huis moet. Zie ook brief. Er zijn nog steeds kinderen die hun potloden, leesboekje e.d. niet 

mee hebben. Dit werkt erg lastig. Zie hiervoor ook mail afgelopen maandag.  

Verder wens ik iedereen goede zonnige hemelvaartsdagen. 

Wie wil er nog bakken voor Pinksteren, zie ook mail afgelopen maandag? 

 

* 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).  

 

 
 

Klas 3 Nicole: 

Deze week maar een kort weekje. Maar wat is er hard gewerkt!  

Elke ochtend proberen we als groep precies tegelijk te springen. Steeds een sprong meer. En 

dat gaat goed! De groep van dinsdag kwam al tot 10 goede sprongen. Hoe ver zou de groep 

van woensdag komen? We gaan het zien!  
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In de periode zijn we bezig met de vogels. Het lapbook vordert gestaag, we schrijven samen 

een verhaal over een vogel en we vilten een Pinksterduifje. En van de kinderen hoor ik over 

de vogels die gespot zijn. Leuk en zo samen heel gezellig. 

Allemaal een fijn weekend!  
 

 
 

 

 

Klas 4 Joost/Wendy: 

De eerste 2 weken zitten er alweer op, het is echt heel fijn om weer aan het werk te zijn met 

de kinderen. We zijn verder gegaan de 2e Dier- / Menskunde Periode. Ook deze week stond 

de mier centraal. We hebben er teksten over geschreven, tekeningen bij gemaakt en 

samenwerkingsopdrachten uitgevoerd. Daarnaast  hebben we geoefend met de topografie 

van Overijssel, rekenbladen gemaakt en 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 en ander gemaakt werk ook weer mee naar school gaat, zodat wij 

er over kunnen praten .   

 

Op de dagen dat de kinderen niet op school zijn is het de bedoeling de 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 of rekenbladen)  

- vormtekenen (zie mail van juf Wendy van voor de vakantie)  

- het lapbook over een provincie afmaken.  

- topografie Overijssel oefenen 

Mocht het werk thuis maken om wat voor reden dan ook niet lukken, geef dit dan alstublieft 

door. Wij willen graag helpen, maar als wij van niets weten is ondersteuning bieden heel 

lasting 
 

Topografie toets Overijssel:  Dinsdag 26 mei groep A                Woensdag  27 mei groep B 

 

Bij deze wensen wij iedereen een fijn Hemelvaart weekend. 
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Spreuk van de week:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klas 5 Marieke: 

We zijn druk in de weer met plantkunde, maar nu niet meer op afstand! Afgelopen tijd 

hebben we de pompoenplantjes die we van juf Nicole hadden gekregen in de schooltuin 

gezet en we houden ze vanuit de klas nauwlettend in de gaten! In de klas hebben we gezaaid 

en de eerste groene sprietjes komen al boven de grond. Het is de bedoeling dat die kleine 

groentjes ook in de schooltuin komen.  

We gebruiken de opdrachten uit week 17 (de plantkundeweek op afstand) ook, dus het zou 

mooi zijn als alle kinderen die opdrachten gemaakt hebben volgende week. Nog niet 

iedereen is helemaal bij, dus sommige kinderen moeten nog even aan de bak. Ze weten (als 

het goed is) welke opdrachten ze mogen overslaan. Vóór 29 mei moet in ieder geval het 

werkstuk plantkunde en het boekenspel klaar zijn. 

Voor hulp ben ik nog steeds op de bekende manieren bereikbaar, ook op de dagen dat ik voor 

de klas sta en jouw kind thuis aan het werk is. Dit alles hebben we in de klas uitvoerig 

besproken en in de agenda gezet. De kinderen hebben hierover ook een brief meegekregen.  
 

Klas 6 Ilona/Wendy: 

De tweede week na de meivakantie is voorbij. Voor beide groepen zijn er 4 lesdagen 

geweest. Het was allemaal wel erg wennen, maar ook wel heel fijn om weer samen in de klas 

te zijn.  

Ondertussen zijn we begonnen met de geschiedenisperiode over de Middeleeuwen en we zijn 

begonnen met het toneelstuk. Het leren van de tekst kost meestal veel tijd, wilt u thuis 

proberen om de tekst van het toneel met uw kind ook te oefenen? Op die manier hopen we 

een fantastisch toneelstuk te kunnen opvoeren in de laatste schoolweek. Alvast hartelijk 

dank! 

Met de kinderen heb ik gesproken over huiswerk voor de dagen dat zij niet op school zijn. 

Het huiswerk zal vooral digitaal huiswerk zijn. Via MOO kunnen zij werken aan Staal, De 

wereld in getallen en aan Junior Einstein. Ik zal daar taken klaarzetten, zodat de kinderen 

steeds verder kunnen werken. 

Allemaal een fijn weekend. Groeten juf Ilona 
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Nieuws van de directeur: 

Basisscholen vanaf 8 juni weer open 

Gisteravond heeft de regering in een persconferentie bekend gemaakt dat de scholen weer 

geheel open mogen vanaf maandag 8 juni. Dan zijn er daarna nog 4 schoolweken totdat de 

zomervakantie begint.  

De nieuwe richtlijn brengt met zich mee dat we op een aantal punten ons veiligheidsprotocol 

waarschijnlijk zullen moeten aanpassen. Dit gebeurt in overleg met team, stichting Athena en 

de medezeggenschapsraad.  
 

Helemaal zeker is de volledige opening van de basisscholen nog niet. “De scholen gaan 

helemaal open, tenzij de komende weken uit lopende onderzoeken blijkt dat dit niet 

verantwoord is”, aldus premier Rutte tijdens de persconferentie. Het kabinet maakt de 

komende weken afspraken met onderwijsvertegenwoordigers over het openen van de 

basisscholen. 

 

Zodra meer bekend is over het openen van de scholen in het algemeen en van onze eigen 

school in het bijzonder informeren wij u nader. We werken er aan om alles weer in goede 

banen te leiden.  
 

Grondsteenviering 16 mei 

Deze datum wordt wel de verjaardag van onze school genoemd. Dit jaar waren we 

voornemens om het op dinsdag 19 mei te vieren. Maar door de coronacrisis was een 

samenkomst met kinderen of ouders niet mogelijk. Jammer uiteraard.  

Hieronder treft u de spreuk aan die bij de bouw van de school in het fundament is 

ingemetseld.  

We hopen dat we volgend jaar wat nadrukkelijker aandacht kunnen geven aan de 

grondsteenviering.  

 

Grondsteen 
 

“Door het licht van liefde, 

krachten van moed en wijsheid 

moge deze plaats een lichtende plaats zijn 

waar mensen samenkomen en samenwerken 

om gestalte te geven 

aan dat wat werkelijk gewild wordt. 

De jeugd opvoeden betekent: 

in de stof de geest, 

in het heden het morgen, 

in het leven op aarde 

het geestelijk zijn verzorgen” 

 

 

Ik wens u allen zonnige en fijne dagen toe met Hemelvaart!  

 

Met een hartelijke groet, Hans Verkley  

 



7 

 

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). 

 

 

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. 

 

 
Peuterhuis: lekker buiten spelen…  

mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
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BIJLAGEN: 

 
Digitale voorleestas: 

De nieuwe voorleestas staat weer klaar. Deze week zingen met Dikkie Dik en Dirk Scheele 

én leuke activiteiten rondom het boek ‘Papa, pak je de maan voor mij?’, over de nacht, de 

sterren en de maan. Samen lezen is zo gezellig! 

 

 


