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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. 17 

17-12-2020 
 

 

AGENDA: 
  

  

 ma. 21 dec. t/m 

 vrij. 1 jan. ’21 : kerstvakantie 

ma. 4 januari : start onderwijs tijdens de ‘lockdown’ 

woe. 6 januari : nadere kennismaking ouders van klas 3 met Maaike en Mattis 

        (via digitaal programma – 19.30u.) 

 vrij. 8 januari  : volgende Vergeet-Mij-Nietje 

   

  

Aangepast onderwijsprogramma na de kerstvakantie  

In deze speciale editie van ons Vergeet-Mij-Nietje leest u over hoe wij na de kerstvakantie 

werken.  

Wij gaan er op dit moment vanuit dat we twee weken dicht zijn na de vrije dagen. De 

politiek discussieert over het wellicht inkorten van de sluiting van de basisscholen. Als hier 

nieuws over is, laten we u dat weten.   

In het onderstaande informeer ik u op hoofdlijnen. Via brieven van de teamleden ontvangt u 

meer gerichte informatie over ons onderwijs-op-afstand in de klas van uw zoon of dochter.  

Voor deze korte periode van 14 dagen van sluiting van de scholen doen we de nodige 

aanpassingen, maar blijven ook realistisch in onze plannen. Laten we hopen dat we weer snel 

gewoon onderwijs mogen geven op school in de klassen. Dat is uiteraard veel beter; voor het 

onderwijs aan de kinderen en ook voor ontmoetingen en de verbondenheid met elkaar! Maar 

ondertussen zetten wij ons in om de kinderen voort te helpen. Ik wens u ook veel succes 

daarbij, want wij realiseren ons dat van u als ouders ook veel inzet wordt gevraagd.  

 

Met een hartelijke groet, mede namens alle teamleden,  Hans  

 

Kleuterklassen 

U ontvangt op maandag 4 januari een brief van de kleuterjuffen. Daarin sturen zij een 

schema hoe een dagplanning er uit kan zien. Daardoor kunt u aan uw kind de nodige 

structuur bieden. Zij geven u ook tips en suggesties door voor thuis.  

 

Er zal met alle ouders contact opgenomen worden. Dat kan al vanaf nu. De leerkrachten 

werken uiteraard samen met elkaar over de activiteiten. Driekoningen zal niet gevierd 

worden, maar wordt er aandacht besteed aan Koning Winter. Deze heeft in de klassen reeds 

zijn intrede gedaan! 
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Klas 1 t/m 3 

Ook de leerkrachten van deze klassen sturen u op 4 januari een brief. We zetten 

programma’s in voor rekenen en taal, spelling/dictee.  

Lezen zal voor klas 1en 2 de nodige aandacht krijgen. Klas 2 en 3 doen de dictees per 

filmpje. Wellicht doet klas 1 dat later ook als de lockdown langer duurt.  

De kinderen krijgen ook enkele creatieve opdrachten mee. Te denken valt aan knutsels en/of 

vormtekenen. 

De leerkrachten hebben in de week van 4 januari contact met alle ouders.  

 

Klas 4 t/m 6 

Iedere leerkracht  zorgt op 4 januari voor een begeleidende brief waarin de werkwijze voor 

de komende tijd wordt uitgelegd.  

Met het digitale programma MOO gaan de kinderen van klas 5 en 6 aan het werk met het 

programma STAAL (taalmethode) en Wereld in Getallen (rekenmethode). Zij ontvangen 

opdrachten. Klas 4 werkt voor deze vakken met papieren versies.  

Alle kinderen krijgen ook opdrachten welke aansluiten bij het periodeonderwijs.  

 

De leerkrachten hebben ook in de eerste week contact met de leerlingen en/of ouders. Vaak 

kort om even te vragen of alles goed verloopt. Het is uiteraard niet te vergelijken met de 

oudergesprekken.  

 

Ophalen tassen op maandag 4 januari 

’s Morgens kunt u of uw zoon of dochter een tas met materialen ophalen. Denk aan schrijf- 

en tekenmaterialen, boeken, enz. Er staan tassen voor de kinderen klaar die buiten worden 

uitgedeeld.  

In schema ziet het ophalen er als volgt uit: 

8.30uur   klas 6   ( klas 6 leerlingen zelf ophalen in hun lokaal!!!) 

8.45uur   klas 5 

9.00uur   klas 4 

9.15uur   klas 3 

9.30uur   klas 2 

9.45uur    klas 1 
 

Het spreekt voor zich dat met broertjes en zusjes  uit verschillende klassen de papieren tassen 

gezamenlijk worden opgehaald. Er kan dan afgeweken worden van het bovenstaande 

schema.  

 

Extra ondersteuning 

Het is mogelijk in deze lockdown om leerlingen te helpen op school.  

Voor een aantal kinderen uit klas 4, 5 en 6 wordt de mogelijkheid op dit moment onderzocht. 

We organiseren dat op dit moment verder en de leerkrachten nemen met u contact op als zij 

het zinvol achten dat uw zoon of dochter hieraan meedoet. Verschillende leerkrachten en 

leraarondersteuners zijn beschikbaar voor deze extra hulp.    

Voor enkele kinderen uit klas 1, 2 en 3 doen we de extra ondersteuning wellicht op afstand 

bijvoorbeeld via het programma Teams of videobellen.  
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Het hulpprogramma voor leerlingen uit klas 6 is in november gestart op de 

woensdagmiddag. Dit gaat onder leiding van juf Mirjam voort en de leerlingen en hun 

ouders zijn door een brief reeds nader geïnformeerd. 
 

We vinden het belangrijk om bovenstaande extra hulp te benutten. Zodoende is het mogelijk 

om kinderen extra aandacht, instructie en opdrachten te geven. De voortgang van ons 

onderwijs aan alle kinderen is er mee gediend.  

 

Appen en appgroepen – contact met leerkrachten  

Het is heel prettig als iedereen deel uit maakt van de app groep van zijn of haar klas. Dat 

werkt wel zo gemakkelijk. Wilt u zich dan ook – voor zover al niet het geval – aansluiten bij 

de appgroep? 

Verder verzoeken wij u om met de leerkrachten onder de normale schooltijden contact te 

zoeken. Dus niet ’s avonds om 23.00u. nog een berichtje versturen. Dat komt de rust van een 

ieder niet ten goede.  

 

Rol van contactpersoon  

Zoals eerder aangegeven heb ik namens de school de rol van contactpersoon. Wilt u met mij 

contact opnemen als het bijvoorbeeld gaat om coronatesten? Ook voor andersoortige vragen 

is het mogelijk om met mij contact op te nemen. Ook weer graag onder de schooltijden.  

U kunt ook altijd mailen naar mij (directie@devrijeschoolalmelo.nl) of naar Karin, 

administratief medewerker (administratie@devrijeschoolalmelo.nl).  

 

Verder….. 

Naast het verzorgen van lessen vinden we de contacten naar ouders of kinderen van groot 

belang. De sociale ontwikkeling is in deze tijd heel belangrijk.  

Ik vraag u dan ook om met ons contact op te nemen als u vragen heeft. Het is voor u als 

ouder en voor ons als team van groot belang om elkaar op te zoeken als u met vragen of 

problemen zit en om hierover in gesprek te gaan met elkaar.  

 

Opvang 

Een aantal ouders hebben zich aangemeld voor de opvang van hun zoon of dochter. In de 

kerstvakantie ontvangen zij nadere informatie. Ouders die zich met het speciale formulier 

hebben opgegeven ontvangen een bevestiging of de opvang ook daadwerkelijk door gaat.  

De verdere organisatie wordt spoedig uitgerold.  

En mocht u nog gebruik van opvang willen maken, leest u dan de eerder toegestuurde brief 

hier op na. Graag uiterlijk 22 december reageren voor de opvang in week 4 t/m 8 januari.  

 

Devices 

Om digitale lessen te kunnen uitvoeren kan het zijn dat u hier thuis geen mogelijkheden voor 

heeft. Wilt u dan met de leerkracht van uw kind daar contact over opnemen? Wellicht 

kunnen wij als school u hierbij ondersteunen.  

 

Tot slot 

Ik realiseer mij dat u behoorlijk veel informatie over u heen krijgt. Maar de communicatie 

tussen u en de school is in deze tijd extra belangrijk.  

mailto:directie@devrijeschoolalmelo.nl
mailto:administratie@devrijeschoolalmelo.nl


5 

 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze extra editie van VGM, mailt u dan naar 

administratie@devrijeschoolalmelo.nl of directie@devrijeschoolalmelo.nl  

 

 

 

 
 
 

Net als alle Vergeet-Mij-Nietjes kunt u deze editie terugvinden op 

www.devrijeschoolalmelo.nl 
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