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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. 22 

05-02-2021 

 
 

AGENDA: 

 
 vrij. 19 febr. : studiedag; alle kinderen zijn de hele dag vrij. 

 ma 22 febr. t/m 

 vrij. 26 febr. : voorjaarsvakantie 

  

   

 

KLASSENINFORMATIE: 

 
Drie kleuterklassen: 

Beste kleuterouders, de bosdag van 5 maart gaat niet door, vrijdag 12 maart is er wel weer 

een bosdag 
 

In de winter is het altijd leuk om iets extra’s voor de vogeltjes te maken. Het is koud buiten 

en de vogels kunnen zelf weing voedsel meer vinden. Een beetje bijvoeren kan dan geen 

kwaad en het brengt ook wat leven in je tuin. Vetbollen maken is dan een leuk idee om met 

kinderen te doen.  

   

Vetbollen maken met ossewit  

Smelt ossewit in een pan  

Voeg vogelzaad aan het ossewit toe. ...  

Giet het mengsel in een vorm naar keuze, bijvoorbeeld, een halve kokosnoot of een rubberen 

bakvorm(pje)  

Doe, voordat het geheel gestold is, een draad in het mengsel die ruim uitsteekt.  

 

            
  

 

Een leuk versje over vogels in de winter: 
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Wij verheugen ons erop om  alle kinderen a.s. maandag 8 februari weer te kunnen     

verwelkomen!  

 

Kleuterklas Margot/Evelien: 

* Wat fijn dat we jullie snel weer zien! 

* Woensdag 10 feb. komt juf Ashley afscheid nemen van de klas. 

De kinderen gaan een cadeau voor haar maken op school.  

* Voor de oudste kleuters: Willen jullie de breivorken/knoopsterren en materiaal wat 

over is, weer meenemen naar school?  

 

Klas 2 Annemiek/Ilona: 

Gisteren hebben de meeste kinderen van onze klas elkaar gezien op Teams en toen we aan 

het eind naar elkaar zwaaiden, konden we “tot maandag” roepen.  

Fijn om elkaar a.s. maandag weer te zien. 

Ook deze week is er hard gewerkt. Velen zijn flink met de tafels aan het oefenen, rekenen, 

dictee, taaloefeningen, bijv.: maak zoveel mogelijk woorden uit het woord wortelkindjes, 

(vorm) tekenen, werken met bijenwas en ondertussen krijg ik zo nu en dan ook een filmpje 

van een kind dat piano speelt of een leuke som bedenkt. 

Neem volgende week al je spullen mee naar school. We gaan dan uitzoeken wat weer mee 

naar huis kan en wat op school blijft. Het zou mooi zijn als jullie in het weekend goed willen 

kijken of op alles, waar je in gewerkt hebt, een naam staat. 

Mocht je een boek aan het lezen zijn en thuis willen uitlezen, is dat prima. 

De rest over hoe en wat horen we vast in het weekend. 
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Klas 3 Maaike/Mattis: 

Maandag was het dan zover. Ook klas 3 ging ‘online’. De kinderen kregen 15 minuten online 

les van juf Maaike en hadden o.a. een quiz/petje op petje af gedaan.  Daarbij hadden de 

kinderen groene en rode kaarten, waarvan ze er een omhoog moesten houden als er een vraag 

werd gesteld. Op donderdag vertelde meester Mattis online een verhaal en speelde we een 

spel, waarbij de kinderen antwoord konden geven door te gaan staan of juist te gaan zitten. 

Van Ajodakt tot dictee. Van rekenen tot het vouwen van origami. Deze week is er weer hard 

gewerkt door klas 3. Ook zijn we gestart met de taalperiode op het gebied van interpunctie. 

Elke dag is er een taalopdracht die de kinderen thuis maken. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag gaan we weer naar school. Wij (juf Maaike en meester Mattis) kijken er naar uit de 

kinderen weer te zien. Nu maar hopen dat we gezond blijven. 

 
 



5 

 

Klas 4 Jocelyn/Wendy:  

Beste ouders en kinderen,  

Maandag gaat de school weer open. We verzamelen ons op het plein en gaan gezamenlijk 

naar binnen met juf. 

Zorg dat je al je spulletjes van school meeneemt naar school. Maandag gaan we dat eerst 

allemaal weer een plekje geven. 

En ook heel belangrijk, ervaren hoe het is om elkaar weer te zien. 

We zullen goed blijven ventileren en aangezien het koud weer wordt, is het verstandig de 

kinderen (in laagjes) warm aan te kleden. Tussendoor zullen we wat vaker naar buiten gaan 

voor opdrachtjes, om later weer terug te komen in een fris lokaal.  

We hebben met het team goede afspraken gemaakt om de kinderen en de leerkrachten veilig 

en prettig naar school te kunnen laten gaan.  

Tot maandag allemaal.  

 

Klas 5 Joost/Ilona: 

Joehoe! Na 5 weken digitaal onderwijs mogen we maandag weer naar school. Wij hebben er 

in ieder geval veel zin in. Misschien ten overvloede maar het zou heel erg handig zijn als de 

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

de schriften, boeken en mapjes. Dan gaan we samen eerst alles ordenen en opruimen. 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 weekend....  

                                    

Juf Ilona is maandag jarig. We gaan hier in de klas wel aandacht aan 

besteden, maar klein en gezellig  

    

 

Afgelopen week hadden de kinderen de opdracht om de draak van Smook te tekenen. 

Hieronder een paar mooie voorbeelden: 

 

  
 

 

Klas 6 Marieke: 

Na 5 weken digitaal buffelen waren we er deze week wel klaar mee....Van alle weken heb ik 

de afgelopen dagen de meeste 'motivatie-gesprekken' gevoerd met zesdeklassers. Gelukkig 

kunnen we nu uitkijken naar volgende week, we gaan elkaar weer live ontmoeten en kunnen 

niet wachten! De natuurkundeperiode krijgt dan, na 8 lessen op afstand, een live vervolg. Ik 

ben benieuwd hoe alle schriften er in het echt uitzien. Sommige kinderen hebben zich 

afgelopen week nog bezig gehouden met het werk van M.C.Escher. Ze keken een filmpje 

over zijn leven en werk en maakten daarna de opdracht die hieronder staat:   
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De boekendoos moeten de kinderen maandag zelf meenemen, ik kom hem vanmiddag niet 

ophalen. Daarnaast hebben ze alle 'schoolse' zaken maandag weer nodig: etui, liniaal, 

snijmat, mesje, meetkundemap met alle tekeningen van de afgelopen tijd, reken- en 

taalboeken, agenda enz.  

Afgelopen week heeft Mirjam een brief gestuurd over de gang naar het VO. Ik hoop dat 

iedereen die gekregen en gelezen heeft, er staat belangrijke informatie in. 

 

 

Nieuws van de directeur: 

Scholen weer van start 

Gisteren hebben we met de teamleden met elkaar gesproken over heropening van de school. 

De kinderopvang opent eveneens haar deuren maandag 8 februari. 

We zijn verheugd dat de scholen weer open gaan. Het is voor vele kinderen en ouders heel 

belangrijk dat dit weer mogelijk is. We hebben uitgebreid gesproken over hoe we de 

veiligheid het beste vorm geven en hebben daar afspraken over gemaakt. Er zijn oude 

bekende afspraken herhaald en ook nieuwe gemaakt. 

Uiteraard zijn er ook regels voor ouders.  

Het Protocol Basisonderwijs is gisteren ontvangen en samen met een speciale brief van het 

Ministerie vormen zij de basis voor een flink aantal maatregelen.  

Deze worden in het weekend verder op een rij gezet en jullie ontvangen vervolgens een brief 

met het overzicht.  

Mag ik jullie vragen om hier vóór dat de school maandagmorgen start aandacht aan te 

schenken? Het is kort dag, maar wel belangrijk om de brief vooraf door te nemen. 

Maandagmorgen starten we eerst in de klassen met de kinderen om weer in het schoolritme 

te komen en om hen vertrouwen en veiligheid te schenken in onze school.  
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Gymlokaal ‘Welgelegen’ 

Sporthal De Schelfhorst is in gebruik als priklocatie. Wij kunnen daar niet meer gymmen. Na 

overleg met Sportbedrijf Almelo gaan wij gymlokaal Welgelegen in de wijk Schelfhorst 

gebruiken. Als dat weer mogelijk is, want voorlopig gaan we even nog niet naar de gymzaal 

als gevolg van de coronamaatregelen. Wellicht krijgen de kinderen buiten hun les 

bewegingsonderwijs.    

Deze gymzaal was al even niet in gebruik en wordt nu opgeknapt en ingericht conform de 

veiligheidsregels. Wellicht kunnen we hier na de voorjaarsvakantie naar toe met de klassen.  

De afstand tot deze zaal is goed te belopen en vergelijkbaar met lopen van school naar 

sporthal de Schelfhorst.  
 

Noodopvang en extra ondersteuning  

In de afgelopen weken maakten zo’n 20 tot 25 kinderen gebruik van de noodopvang en 15 

kinderen kregen extra begeleiding. Met een speciaal rooster werden zij dagelijks 

opgevangen, werkten aan hun taken en speelden samen. En dat alles in een hele gezellig 

sfeer en met hulp van vele collega’s. Een speciaal woord van dank gaat naar de stagiaires: 

Pien, Marell, Nikita en Annelot, ontzettend bedankt!!   

 

Ik wens iedereen een heel plezierig weekend 

toe en geniet van het winterse weer! 

   

          Tot maandag allemaal.  

 

                  Hans Verkley 

 

 

 

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). 

mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
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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. 

 

 

 

 

 

 


