’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. 18
08-01-2021
AGENDA:
Deze week geen agenda

KLASSENINFORMATIE:
Drie kleuterklassen:
Afgelopen week hebben de kleuterjuffen bijna alle ouders en zelfs soms met de kinderen
gesproken. Wat fijn om iedereen te horen. Hopelijk zien we elkaar snel weer.
Normaal zouden we in de klassen nu Driekoningenliedjes aan het zingen zijn, een mooi
spelletje hebben, waarbij de Driekoningen een geschenk brengen aan het kindje Jezus, goud,
wierook en mirre. En…..we zouden in spanning zitten wie van de kinderen de bonen zouden
vinden in het brood of de cakejes. Daarom hebben we voor jullie een mooi
Driekoningenliedje en een lekker recept om zelf een brood te bakken, misschien wel met
twee witte en één bruine boon erin. Veel plezier en veel lieve groetjes van de kleuterjuffen.

Drie Koningen, Drie Koningen,
Geef mij een nieuwe hoed.
Mijn oude is versleten,
mijn moeder mag 't niet weten
Drie Koningen, Drie Koningen,
Geef mij een nieuwe hoed.
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Driekoningenbrood:
Ingrediënten: 500 gram tarwebloem, 1 theelepel zout, 50 gram suiker, 1 geraspte
citroenschil, 1,5 deciliter melk, 40 gram verse gist, 125 gram boter, 2 eierdooiers, 75 gram
amandelspijs, twee witte bonen en één bruine boon, drie stukjes aluminiumfolie waar je de
bonen in stopt, boter en poedersuiker.
Zo maak je het:
Zeef de bloem met het zout boven een kom en meng er de suiker en de geraspte citroenschil
door. Verwarm de melk lauwwarm en los de gist op in de lauwe melk. Smelt de boter in een
pannetje en laat afkoelen. Maak een kuiltje in de bloem en doe hier de gistoplossing, de
gesmolten boter en de eierdooiers in. Kneed alles met koele hand tot een mooi soepel deeg.
Laat het deeg, afgedekt met een vochtige doek, 1 uur op een warm plekje rijzen. Kneed dan
de amandelspijs door het deeg, verdeel het deeg in bollen. Stop in drie bollen een boon.
Maak er een “breekbrood” van door alle bolletjes tegen elkaar aan te drukken. Beboter een
bakplaat, leg het breekbrood erop en strooi er wat bloem over. Laat de bol, afgedekt met een
vochtige doek, nog eens 45 minuten op een warm plekje rijzen. Bak daarna het brood iets
onder het midden in een voorverwarmde oven op 225 graden in 45 minuten goudbruin en
gaar. Smelt intussen wat boter in een pannetje en laat afkoelen. Laat het brood op een rooster
uitdampen en bestrijk de bovenkant met de gesmolten, afgekoelde boter en strooi er
amandelschaafsel over. Voor het opdienen kun je er wat poedersuiker overheen strooien.
Wie zou de boon vinden? Wie mogen dit jaar de koningen zijn?

Lekker smullen maar!
Klas 1 Nicole:
Wat een gek begin van het nieuwe jaar! Waar andere klassen vorig jaar al ervaring op deden
met een vorm van thuisonderwijs is het voor de kinderen uit deze klas en voor jullie als
ouders veelal nieuw om op deze manier werk van school mee te krijgen voor thuis. Vandaar
dat ik jullie allemaal heb uitgenodigd om deze week via teams even in kleine groepjes elkaar
te zien en spreken en dat was voor mij dan weer een nieuwe ervaring. Via deze gesprekjes,
mailtjes, appjes en telefoontjes heb ik gemerkt hoe goed de kinderen en vooral jullie als
ouders dit hebben opgepakt. Veel dank en respect hiervoor! Voor de kinderen en ook voor
mij is het belangrijk om goed contact te blijven houden en hoop dat jullie je vragen blijven
stellen en tijd vinden om mij regelmatig wat foto`s van het werk te sturen. Zo zag ik al aardig
wat foto`s van lezende kinderen, schrijfbladen en rekenwerk. Favoriet waren wel de foto`s
van de drie koningen kronen en tekeningen zoals Lorenzo hier trots laat zien.
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Klas 2 Annemiek/Ilona:
Daar gingen we weer thuis van start, afgelopen maandag.
Eerst tassen ophalen en dan weer aan de slag met filmpjes met dictees, hoofdrekenen,
vormtekenen en andere instructies. Werken in de taal- en rekenboekjes, rekenspelletjes en
een knutselwerkje (zie hieronder). Wat wordt er al hard gewerkt, ik zie al heel veel
voorbij komen!
Met velen van jullie heb ik al contact gehad; nog niet met iedereen, maar dat lukt
hopelijk vandaag. Maandag komt weer een nieuwe brief met aanwijzingen etc.
Neem bij vragen contact op via de app of via mail.
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Klas 3 Maaike/Mattis:
Lieve kinderen, wat een gek begin was het deze week. Niet in de klas, maar allemaal thuis.
We hebben een flink aantal van jullie maandag gezien toen jullie de tas kwamen halen. En
we hebben ook gevideobeld met elkaar. Dat vonden we heel erg leuk!
Sommigen van jullie hebben ook via de mail laten zien wat je thuis gemaakt hebt. Wat zijn
er mooie dingen gemaakt zeg!
Wij zijn thuis druk aan het werk met allemaal dingen regelen voor school en aan het werk
met de kinderen. En we zijn nog bij de opvang geweest op school. En zo vliegen de dagen
wel om!
En jullie? Zijn jullie ook nog lekker aan het spelen als je klaar bent met je werk?
Nog 1 dagje en dan hebben we allemaal fijn weekend.

Klas 4 Jocelyn/Wendy:
Beste ouders en kinderen van de 4e klas,
Volgens mij is de eerste week van de Lockdown best goed verlopen. Fijn dat ik jullie
dagelijks zie en spreek tijdens de online bijeenkomsten. Zo weet ik of het goed met jullie
gaat. Aan het einde van de week stuur ik de antwoorden van rekenen, zodat je de sommen
kan nakijken.
Komende week gaan we op dezelfde manier verder met de online bijeenkomsten en filmpjes.
En dan is het afwachten wat de overheid beslist.
Ik zal komende week ook wat leuke ideetjes sturen om creatief mee aan de slag te kunnen
gaan.
Tot slot: Blijf gelukkig en gezond en hopelijk tot gauw!
Klas 5 Joost/Ilona:
De eerste 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. Let op!! Woensdag 13 januari is er geen instructiemoment via Teams aangezien ik dan
een cursusdag heb. Ik ben wel bereikbaar via de app en de mail.
Maandag 11 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.
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Klas 6 Marieke:
Wat was het rommelig en lastig afgelopen maandagochtend! We moesten er met z'n allen
echt weer even inkomen om digitaal aan het werk te gaan. Sommige websites werkten ook
niet echt mee, waren overvraagd, waardoor het allemaal met wat hobbels begon deze week.
Toch hebben de meeste kinderen zich (met hulp van thuis of juf) prima kunnen redden en
werden de eerste opdrachten al snel ingeleverd. Het rekenprogramma ziet er deze keer heel
anders uit dan tijdens de vorige lock-down, maar ook dat wende snel. Gelukkig is er naast
het reken- en taalwerk ook nog ander werk te doen. We hebben ons bijvoorbeeld een beetje
gebogen over ons eind-toneelstuk (wat wil je wel of juist niet voor een rol? Waar ben je goed
in en kun je inzetten?) en vanochtend zagen we elkaar weer even op het scherm. Daarnaast
waren er nog twee meetkundeopdrachten, waarvan er één in collage-vorm hier te zien is.
Volgende week duiken we nog even de Romeinse geschiedenis in, en komen de opdrachten
niet op papier, maar via de mail/HUB. Mocht je ze toch graag willen printen en dat lukt niet
thuis, dan kun je even contact opnemen met mij. Ook het meetkundewerk blijft, omdat het
zulke fijne opdrachten zijn. Het is de bedoeling dat de kinderen het reken- en taalwerk
dagelijks voor 12.00u. inleveren en het andere werk voor 14.00u. Die tijden geven houvast,
maar kunnen in overleg natuurlijk worden aangepast. App me dan even, dan weet ik hoe of
wat.
Afhankelijk van mijn gezondheid zal er dagelijks een team-moment zijn, of dat doorgaat (of
niet) wordt via de app doorgegeven. Fijn dat alle kinderen via de app bereikbaar zijn, dat
communiceert vlot. Ook via de chat van Teams kunnen we snel dingen uitwisselen. Ik wens
jullie veel succes met het begeleiden van de kinderen volgende week en ga ervan uit dat je
mij bericht als je vragen hebt. Hartelijke groet, Marieke

Nieuws van de directeur:
School weer gestart
Beste mensen, de kerstvakantie ligt achter ons en we zijn als school gestart! Wederom in een
bijzondere situatie. Niet echt leuk, maar gezien de veiligheid en gezondheid van iedereen wel
hard nodig. En blijft het bij deze 2 weken? We vragen het ons allemaal af. Volgende week
horen wij hier meer over en bericht ik jullie nader.
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Ik wens iedereen ondertussen het allerbeste toe. De collega’s doen allemaal geweldig hun
best om het onderwijs-op-afstand te realiseren. Petje af!
En ook voor jullie als ouders/verzorgers heb ik alle waardering. Ga er maar aanstaan!
Kinderen thuis opvangen, juf of meester spelen en dan ook vaak nog het eigen werk. Ik wens
jullie het allerbeste toe. We blijven hoopvol voor een betere toekomst natuurlijk.
Opvang en extra hulp
Er wordt behoorlijk veel gebruik gemaakt van de dagelijkse opvang. Deze is bedoeld voor
ouders met cruciale beroepen en voor gezinnen waarbij opvang thuis niet goed mogelijk is.
Er zijn beduidend meer aanmeldingen dan bij de vorige sluiting. Op sommige dagen zijn er
meer dan 20 kinderen. En de kinderen zijn van hele uiteenlopende leeftijden.
Er is een opvangrooster opgesteld en collega’s en stagiaires zetten zich in om de opvang te
realiseren.
Daarnaast zijn er ook bijna dagelijks kinderen van klas 4, 5 en 6 voor extra hulp waar
teamleden zich eveneens voor inzetten.
In totaal worden op dit moment ongeveer 20% van de kinderen opgevangen of krijgen extra
hulp.
De kinderen zijn welkom, maar wel wil ik jullie vragen om zelf kritisch te blijven kijken of
opvang echt nodig is. De groep moet namelijk wel goed opgevangen kunnen worden door
ons. Misschien is er soms een andere oplossing mogelijk? Overleg bij twijfel gerust met de
leerkracht van uw kind of met mij.
Tip: Ik zag bij het nieuws op TV de suggestie om als ouders elkaar ook te helpen. Kinderen
van verschillende gezinnen komen dan bijeen zodat de andere ouders in de gelegenheid zijn
om zich in te zetten voor wat anders; samen voor de kinderen.
Computer materialen
Kom je thuis echt in de problemen omdat er onvoldoende laptops of printers zijn, neem dan
met mij contact op om te overleggen wat er mogelijk is voor hulp op dit terrein.
Contacten met ouders
Naast telefoneren is er regelmatig online contact met groepjes leerlingen of via de app. Voor
de online lessen via Teams wordt vaak gewerkt met kleinere groepen. Ook dit valt uiteraard
onder het contact tussen school, leerling en ouders.
Wij verzoeken jullie om, als er iets niet goed verloopt, contact met ons op te nemen. Wij
kunnen uiteraard niet altijd zien hoe het thuis lesgeven verloopt (en uiteraard is het voor
iedereen ook leuk om te horen of iets wel goed gaat – steken we ook wat van op).
Ouderavond klas 3
Via Zoom was er woensdagavond een kennismakingsavond met Maaike en Mattis. Een hele
goede opkomst. Maaike werkte al een dag met de klas en doet dat nu 3 dagen en Mattis is
ons team nu komen versterken en werkt op donderdag en vrijdag. Naast de leerkrachten
stelden ook alle ouders zich voor. Een zinvolle avond! En nu maar hopen dat de kinderen
snel hun juf of meester in het echt kunnen ontmoeten….
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Boekentips!
Gehoord op de digitale ouderavond woensdag met ouders klas 3…..Kinderen lezen graag en
onderling ruilen van leesboeken kan de leeshonger wellicht doen stillen. Idee is om een
fotootje met titels van boeken rond te sturen. Daarna ga je ruilen of boeken brengen. Is dan
ook leuk om elkaar te ontmoeten (en even in de buitenlucht is o zo gezond!!).
Tevens werd aangegeven dat de bieb ook digitaal boeken beschikbaar stelt en dat er mooie
aanbiedingen zijn om boeken voor € 1,00 aan te schaffen.
Werkzaamheden aan het plein
Op verschillende plaatsen zijn banken en andere zitplaatsen
vervangen. Ziet er heel mooi uit. Nu maar hopen dat
iedereen er gauw weer gebruik van kan maken!
Goed weekend allen gewenst!
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).
Hulp gevraagd:
Wie komt mij helpen de rozenbottel haag aan de rand van het grote plein te vervangen voor
haagbeuken? Een eigen spitschop meenemen is handig, verder is alles op school aanwezig.
Het hoeft niet in één keer af! Als je een uurtje weg wil achter de computer vandaan, of
gewoon even buiten wil zijn is al fijn. Alle dagen van de week zijn hier geschikt voor. Koffie
wordt buiten geserveerd .
Meld je even bij mij (juf Grietje)
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.
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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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