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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. 19 

15-01-2021 
 

 

AGENDA: 
  

  

 Deze week geen agenda 

  

   

 

KLASSENINFORMATIE: 

 
 

Drie kleuterklassen: 

 

Het is winter! 

Op de mooie tafels in de kleuterklassen staat Koning Winter. Hij is 

de centrale figuur in het prentenboek: “Olle’s skitocht”.  Olle gaat 

op zijn ski’s naar de sneeuwburcht van Koning Winter en mag, 

samen met oom Rijp, binnen een kijkje nemen.  

Zou het bij ons ook gaan vriezen? Of krijgen we een dik pak 

sneeuw? Dat zou een feest zijn voor de kinderen! 

 

Wat ook bij de winter hoort is chocolade melk maken. Kleuters kunnen hierbij helpen door 

bijv. de cacao, suiker en water te roeren in de bekers tot er een papje ontstaat.  

Hieronder vind je een recept: 

Basisrecept chocolademelk 

Je hebt maar 3 ingrediënten nodig: 

Voor 1 beker  

– ½ tot 1 el suiker 

– 2 el cacao 

– 200 ml melk 

Meng de suiker met de cacao in een beker. Voeg een klein 

scheutje water toe en roer goed door tot je een egaal 

donkerbruin papje hebt.  

Schenk de melk (warm of koud) erbij en roer goed door tot je 

een heerlijke chocolademelk hebt.  

Puur is chocolademelk al een echte traktatie maar  verder 

aankleden met een dot opgeklopte slagroom erop en/of 

versieren met stukjes marshmallows, hagelslag ed. is nog 

feestelijker. Mmmmmmmm! 
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En tot slot nog een klein liedje/versje over een sneeuwvlokje: 

 

Sneeuwvlokje, wit rokje   

Waar kom jij vandaan 

Ik kom uit de hemel naar beneden gegaan 

Kom neer op mijn handen 

Jij liefelijke ster 

Je brengt ons een groetje 

Uit de hemel zo ver. 

 
 

Klas 1 Nicole: 

Alweer een week voorbij. Een week waarbij ik veelal achter de 

computer heb gewerkt op mijn zolderkamer en jullie thuis aan de 

keukentafel. Leuk om de foto`s te zien die via de app en mail 

voorbijkomen. Deze week waren er foto`s van "pinguïn 

vormtekeningen", gevouwen sterren, sommenkleurplaten, 

rekenoefeningen, spelende kinderen, "snow globe knutsels" en 

sneeuwpopslingers. Hopelijk valt er morgen een beetje sneeuw... 

Misschien helpt het om het verhaal van Vrouw Holle nog eens 

voor te lezen? Ik hoor dat het veel kinderen lukt om iedere dag of 

regelmatig een dictee te doen zoals Emir hiernaast op de foto laat 

zien. Volgende week gaan we eens proberen of we dit een keer 

kleine groepjes online kunnen doen. Ik ben benieuwd. 
 
 

Klas 2 Annemiek/Ilona: 

Ook deze week is er weer hard gewerkt, zelfs buiten schooltijd om, met een speurtocht. 

Verder met rekenen, filmpjes met dictees, oefenen met de tafels en vormtekenen en nog veel 

meer. Enkele groepjes lezen ook met juf Ilona. 

Maandag komt er weer een nieuwe brief en in de loop van de volgende week komt er 

misschien een moment om nog weer nieuw materiaal op te halen.  

De gegevens komen in de brief te staan. 

Wilt u mij per mail aangeven of uw kind ook zijn/haar handwerktas wil en dan ook aangeven 

welke kleuren draad de kinderen willen. Ik zal een foto van de kleuren in de app en bij de 

brief toevoegen. 

Willen degenen die niet kunnen printen mij dit aangeven? Ik kan dan kijken wat ik kan doen. 

Mochten jullie vragen hebben, laat het mij dan weten via de app of mail. 

De kinderen hadden deze week een leesblad over hoe het winterkoninkje aan zijn naam 

komt. 

Mocht u nieuwsgierig zijn, vraag het maar eens aan een 2e klasser. Hierbij wat tekeningen 

van het winterkoninkje en zijn vriendjes: 
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Klas 4 Jocelyn/Wendy:  

Beste ouders en kinderen van de 4e klas, we moeten maandag het huiswerk weer een beetje 

aanvullen. Om 9.00 uur ligt het nieuwe huiswerk en de roosters voor jullie klaar om op te 

halen. Een kort momentje dat ik jullie weer even in het echt zie. Neem wel zelf een (rug)tas 

mee waar het in kan.  

Komende week gaan we op dezelfde manier verder met de onlinebijeenkomsten en filmpjes. 

Voor hoe lang weten we nog niet.  

Voor iedereen die het leuk vindt om creatief aan de slag te gaan een linkje naar een creatieve 

les bij juf aan tafel:  (1) Aan tafel bij juf Les 1 Kraanvogel vouwen - YouTube  

Tot gauw allemaal  
 

 
Niko heeft een aantal kraanvogels gevouwen 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4znpDHWJ1gg&t=393s
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Klas 5 Joost/Ilona: 

De tweede week van het thuiswerken zit er alweer bijna op. Het is fijn om alle kinderen elke 

dag te zien en te spreken. Samen maken we er het beste van. Volgende week gaan we op 

dezelfde voet door. Wat het betreft het contact via teams houd ik ook hetzelfde schema 

aan. Dus ik heb op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag contact met de kinderen 

via teams. Voor mijn gevoel loopt de communicatie prima tussen iedereen. Zijn er vragen of 

onduidelijkheden schroom niet om contact met mij te zoeken. 
 

Maandag 18 januari ligt er voor iedere leerling uit klas 5 weer een pakketje met werk klaar. 

Ik verwacht de kinderen tussen 08.30 en 08.45 uur op school om het werk op te halen. Neem 

een tas mee om de spullen op te halen. 

 

Klas 6 Marieke: 

Met zeer veel respect en bewondering heb ik afgelopen week gezien hoe hard de 

zesdeklassers thuis aan het werk zijn. Maar niet alleen de kinderen, want ik zie ook veel 

ouders die zich nu ineens over ingewikkelde breuken moeten buigen, of moeten weten wat 

de eerste persoon enkelvoud is... Ineens wordt er van ouders gevraagd om al die oude kennis 

weer op te halen én dan ook nog uit te leggen. Dat valt niet altijd mee. En toch lukt het en is 

over het algemeen het werk op tijd klaar. Wat ik van de kinderen hoor is dat iedereen 

eigenlijk het liefst weer naar school gaat, en dat geldt voor mij natuurlijk ook. Maar we 

moeten nog even volhouden. Met mij gaat het met kleine stapjes steeds beter, dus ik ga 

komende week proberen wat meer teams-momenten te plannen. Die zal ik in het 

weektaakpapier vermelden, dat papier komt via de mail (wrsch. op zondagavond) én staat  in 

de HUB. Die momenten zijn dus niet verplicht maar alleen voor de kinderen die er behoefte 

aan hebben.  

Dit prachtige werk hebben de kinderen de afgelopen tijd gemaakt.... 

 

     
 

Nieuws van de directeur: 

Algemeen 

Het zijn bijzondere tijden. Daar hebben we allemaal mee te maken.  

Voor mij persoonlijk is het ook wel vreemd om over een aantal weken afscheid te nemen. Ik 

had liever gezien dat de school volop draaide. Met weekopening, koorzang, onze 

ochtendspreuk, enz. enz. Kortom met de levendigheid en kleur van iedere schooldag.  
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En natuurlijk met alle kinderen en de normale contacten met ouders/verzorgers.  

Afijn, wellicht volgt dat toch weer snel. Laten we het hopen. Het is op dit moment niet 

anders.  

Iedereen zet zich geweldig in (thuis en met onderwijs op afstand en extra ondersteuning)  

maar als iets niet lukt vind ik dat we daar nuchter onder moeten blijven. Als de kinderen 

straks weer op school zijn, wordt er vast heel gauw veel ingehaald.  
 

Overdracht en vacature klas 2  

In het kader van de overdracht hebben Annemiek en ik wekelijks gesprekken en nemen dan 

een beleidsterrein door zoals financiën, organisatie, onderwijs, onderhoud, personeelszaken, 

enz. enz. Ook zijn we druk doende met de invulling van de vacature welke er is voor klas 2. 

Daar is Mirjam als intern begeleider bij betrokken. Het proces is gaande en zodra er meer 

duidelijkheid is laten we dit nader weten aan jullie. Nog even geduld aub.  
 

Noodopvang en extra ondersteuning 

Afgelopen woensdag hebben jullie bericht over de noodopvang ontvangen. Tot vanmorgen 

10.00uur was het mogelijk om verzoeken door te geven. Vanmiddag ontvangen de ouders 

die zich hebben opgegeven een bevestiging of het verzoek mogelijk is. Latere verzoeken 

voor opvang worden vooralsnog op de wachtlijst gezet.  
 

Aanbod voor laptops 

Avedan (welzijnsorganisatie in Almelo en vele andere plaatsen) heeft een aanbod voor gratis 

laptops. Wellicht komen jullie op dit moment erg in de knel met apparatuur thuis. Als dat zo 

is, willen jullie dan hierover mailen? Het adres is: administratie@devrijeschoolalmelo.nl  

Het liefst nog vandaag, maar anders uiterlijk maandag a.s. Ik neem dan met deze organisatie 

contact op wat zij kunnen betekenen voor ons en vooral voor jullie als ouders.   

 

Ik wens iedereen een mooi weekend toe, al dan niet met sneeuwpret…… 

 

Hans Verkley 

 

 

 
 

 

 

mailto:administratie@devrijeschoolalmelo.nl
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ALGEMENE MEDEDELINGEN: 

 

Mededelingen van de vertrouwenspersonen: 

Het inloopspreekuur in school kan helaas niet meer plaatsvinden. U kunt ons natuurlijk wel 

bereiken via mail zodat wij een afspraak voor een gesprek kunnen maken.  

Mailadres: internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl   

      Hartelijke groet, Wendy (kleuters en klas 4) en Annemiek (klas 2). 

 

Bibliotheek: 

Blijven lezen tijdens de lock down gaat heel gemakkelijk via 

http://www.jeugdbibliotheek.nl  

Hier vind je heel veel luisterboeken, ebooks, maar ook voorgelezen prentenboeken, en Yoleo 

als je lezen lastig vindt. 
 

Net als de gewone bibliotheek hebben alle kinderen gratis toegang. Lukt inloggen met je 

bibliotheekpasje niet, stuur een mailtje naar pdehaan@bibliotheekalmelo.nl. Heb je geen 

bibliotheekpasje (meer), wordt gratis lid via https://www.bibliotheekalmelo.nl/lid-worden 
 

Wil je toch liever een gewoon boek uit de bibliotheek, reserveer het dan 

op http://www.bibliotheekalmelo.nl . Zodra het voor je klaar staat krijg je een mailtje en kan 

je het komen ophalen in de bibliotheek. 

 

 

 

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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