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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. 20 

22-01-2021 
 

AGENDA: 
 Deze week geen agenda 

  

   

 

KLASSENINFORMATIE: 

 
 

Drie kleuterklassen: 

Afgelopen weekend hebben veel kinderen van de sneeuw kunnen genieten. Al was het maar 

een klein beetje, toch zagen we veel foto’s van sneeuwpoppen voorbij komen, heel leuk! 

Hopelijk gaat het deze winter nog eens sneeuwen of flink vriezen. Misschien kunnen we dan 

wel schaatsen.. In de klas zingen we nu vaak het liedje; ‘schaatsenrijden, wie doet mee?’ en 

we maken er schaatsbewegingen bij, netjes met de handen op de rug. Doen jullie mee?  

              

    Schaatsenrijden, wie doet er mee?     
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En misschien vinden jullie het nog wel leuk om iets ‘winters’ te bakken. Hieronder een 

recept voor lekkere sneeuwpoppen koekjes: 
 

Ingrediënten: 

5 eieren 

250 g bloem 

125 g boter  

125 g suiker 

1 el citroenschil, geraspt 

75 g witte marsepein 

2 tl cacaopoeder 

200 g poedersuiker 

24 kleine chocoladeflikken 

12 kleine marsepeinen worteltjes 

1 chocolade decoratiestift 

 

Bereidingswijze: 

• Verwarm de oven voor op 200 °C (heteluchtoven 180 °C). 

• Splits de eieren. Mix met een handmixer de boter met de suiker romig. Voeg 

de eierdooiers toe en meng het goed door. Spatel vervolgens de bloem, een mespuntje 

zout en de geraspte citroenschil erdoor. 

• Rol het deeg uit op een met bloem bestoven werkbank en maak een plak van ca. 3 

mm. dikte. Steek met een groot glas 12 cirkels uit het deeg. Leg deze cirkels op een 

met bakpapier bekleedde bakplaat en zet deze in de voorverwarmde oven. Bak 

de koekjes ca.10 min. 

• Meng de marsepein met de cacaopoeder en vorm kleine/dunne, maar lange sliertjes 

van het marsepein. 

• Klop het eiwit stijf, voeg beetje bij beetje de poedersuiker toe. Verdeel het 

eiwitmengsel met een kwast over de koekjes en laat het een beetje drogen. Plak als 

het glazuur nog iets vochtig is de chocolade flikken er als oorwarmers op. Verbind de 

2 oorwarmers met een marsepeinsliertje. Leg de marsepeinen wortel in het midden van 

het koekje als neus. Maak oogjes en een mond met de chocolade decoratiestift. 

Garneer op dezelfde wijze de andere koekjes. 

 

Eet smakelijk! 
 

 

 

Klas 1 Nicole: 

Deze week een online dictee. Wat knap hoe de kinderen dit hebben gedaan! Een aantal 

kinderen gaven al aan dat hun schrift vol was, dat is een goed teken. Volgende week krijgt 

dit een vervolg met een nieuw schrift. Tijd dus voor een extra uitdeelmoment a.s. maandag 

tussen 8:30 en 8:50 uur. Hierover vertelde ik al in een extra bericht aan de ouders. De 

afgelopen week waren de knutselmaterialen op die ik eerder had meegegeven. Gelukkig 

konden een aantal ouders deze skiër uitprinten. Hieronder de resultaten van dit knutselwerkje 

van een aantal kinderen. Verder zag ik ook prachtige sneeuwpoppen voorbijkomen gemaakt 
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van sokken met zelfgemaakte mini mutsjes en papieren sneeuwpoppen die sneeuwballen 

gooiden. Voor volgende week heb ik een nieuw knutsel projectje in de tas gedaan. Ben 

benieuwd wat dat gaat worden...Ook alvast een nieuw reken- en leesboek en werkbladen 

want er wordt hard gewerkt door deze kinderen. Gelukkig wordt er door weer en wind ook 

lekker buiten gespeeld. 
 

 
 

 

Klas 2 Annemiek/Ilona: 

De derde week thuisonderwijs is al weer voorbij. Aan de ene kant vliegt bij mij de tijd om, 

aan de andere kant duurt het wel erg lang en verlang ik ernaar de kinderen te zien. 

We zijn deze week begonnen met de tafel van 4; tekenen, lopen, vormtekenen en zelf blokjes 

stapelen. Ook hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk samenstellingen te vinden. En dat 

lukte prima. Ik schreef ze steeds op het bord en dan volgde een foto daarvan in de app-groep.  

We hebben er ondertussen al meer dan 40 en er komen er nog steeds bij. Ook hele stinkende 

samenstellingen: zoals honden…… Verder waren we aan ’t rekenen, oefenden we de tafels 

van 10, 5, 2 en 3, kwam er dagelijks een dictee voorbij en tevens 6 hoofdrekensommen. Ook 

vormtekeningfilmpjes van een vriend van juf en deze week ook een tekenoefening van hem, 

die hoorde bij de fabel van de vos en de raaf. 

We lazen 2 verhalen over een ijsbeer en daarbij maakten we nu ook heuze vragen. Natuurlijk 

veel lezen in eigen boekjes, leesbladen en in de serie “de blauwe maan “van Tonke Dragt. 

We zongen voor 2 jarigen; genoeg te doen dus. 

Iedereen doet, binnen hetgeen mogelijk is, zeer goed z’n best. 

Gelukkig zag ik veel ouders en kinderen kort bij het uitdeelmoment van het nieuwe werk. 

Veel werk is bijna op, schriften waren vol en voor de tekeningen van meneer Paul hadden we 

o.a. ook zwart krijt nodig.  In de brief van as maandag zal meer info over het nieuwe 

materiaal staan. 
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Klas 3 Maaike/Mattis: 

Deze week hebben de kinderen van klas drie een eigen verhaal 

geschreven. De kinderen gooide met een dobbelsteen een 

hoofdpersoon, een plaats en een situatie. We kregen de meest 

prachtige verhalen, waarbij sommige kinderen de verhalen zelf 

hebben voorgedragen (zie foto hiernaast). Ook zijn de kinderen 

(soms ook ouders) diverse uitdagingen aangegaan. Zo hebben ze 

onder andere geoefend met de Coinflip, jongleren en de bottleflip. 

De filmpjes die daarbij horen staan op youtube onder ‘’Sport en Fun 

Les’’.  Naast het feit dat de kinderen goed gewerkt hebben in deze 

moeilijke tijd, willen wij ook een compliment geven aan de ouders. 

Met veel positieve energie, doorzettingsvermogen en plezier loodsen 

zij hun kinderen door de weektaak heen. Juf Maaike maakt dagelijks 

een leuk dicteefilmpje. Deze worden goed ontvangen door de kinderen en zo hebben ze toch 

nog een dagelijks contactmomentje met de juf.  Ook werden er leuke foto’s in de groepsapp 

geplaatst van dappere ouders en kinderen die de handstand deden. Dit was alweer een week 

geleden, maar we zijn ze niet vergeten. Dit maakte de sfeer in onze ogen helemaal top. Met 

het vormtekenen zit het ook wel goed in deze klas. We hebben prachtige sterren voorbij zien 

komen.  En er was een prachtige zelfgebreide muts klaar. Volgende week gaan we er weer 

een topweek van maken. 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Klas 4 Jocelyn/Wendy:  

Beste ouders en kinderen van de 4e klas, zouden jullie foto’s willen sturen van het 

huiswerken, mooie creaties of andere leuke activiteiten?  

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

Hoe leuk om lekker te kunnen blijven sporten tijdens de Corona Winterspelen bij PH. Hier 

moet je je wel voor inschrijven. Deelname is gratis:  

Sportbedrijf organiseert Corona Winterspelen - PH Almelo  

Tot gauw allemaal  

 

Klas 5 Joost/Ilona: 

De derde week van het thuiswerken zit er alweer op. Het is fijn om alle kinderen elke dag te 

zien en te spreken. Ik vind het heel knap hoe jullie (kinderen en ouders) allemaal je best doen 

om al het werk af te krijgen. Bijna alles wordt op tijd ingeleverd. Ik merk wel, dat een aantal 

kinderen vergeet de antwoorden van de redactiesommen, begrijpend lezen en Koning van 

Katoren in te leveren via MOO. Er was even onduidelijkheid over de vragen van Koning van 

Katoren. In MOO onder de tegel opdrachten staan 2 tegels die deze week gemaakt moeten 

worden (Koning van Katoren blz. 51-62 en blz. 63-72) Ouders willen jullie de kinderen 

helpen herinneren dat ze het werk inleveren via MOO? 

Ik probeer de komende week een collage te maken van de ingeleverde tekening en andere 

knutsels. Hieronder staan een paar voorbeelden.  

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. Zijn er vragen of onduidelijkheden schroom niet om 

mij contact met mij te zoeken. 

Maandag 25 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: 

Ik neem u even mee in een deel van het dagelijkse digitale werk van de zesdeklasser: 

 

                                       

https://www.phalmelo.nl/sportbedrijf-organiseert-corona-winterspelen/
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Daarnaast liggen er nog opdrachten begrijpend lezen, meetkunde en Romeinse geschiedenis. 

Er zijn natuurlijk ook tussendoortjes, zoals een kwizzzz over de klas of het zelf maken van 

zo'n kwiz vóór de klas. Maar de kanjers uit de zesde klas maken het werk en lossen de 

meeste problemen, met of zonder hulp, knap op. Ik heb daar groot respect voor...ook voor 

alle hulp die er is om de kinderen door deze tijd te helpen. Iedereen wil liever weer 'gewoon' 

de klas in, maar het is nu eenmaal zo dus we zetten er weer de schouders onder. En natuurlijk 

hebben de kinderen soms ook de balen, geen zin, een baaldag....Het is niet erg om daar aan 

toe te geven, het is immers ook nodig om even op adem te komen. Samenwerken en goed 

communiceren is erg belangrijk merkte ik deze week ook weer....Laten we het appen en 

mailen en bellen met elkaar zo in stand houden. 

Volgende week ziet de week er weer een beetje anders uit want we gaan dagelijks 'teamen' 

rondom de periode Natuurkunde. Vandaag stuur ik jullie de 'promo' voor die periode, 

waarvoor iedereen inmiddels een schrift heeft opgehaald. Lees de brief die ik zondagavond 

zal sturen, weer zorgvuldig. Daarin staat het overzicht over de week, maar ook andere 

belangrijke weetjes. Fijn weekend! 

 

 
                                                     Prachtige tekeningen van de kinderen ‘optische illusies’ 
 

 

Nieuws van de directeur: 

Bijeenkomst medezeggenschapsraad woensdag 27 januari 

Volgende week woensdag komt de MR weer bijeen. Niet fysiek maar via Teams bespreken 

we allerlei onderwerpen. Er is zoals iedere vergadering een goed gevulde agenda.  

Het voorzitterschap is in de afgelopen jaren in handen geweest van Martijn. Op positief 

kritische en constructieve wijze bespraken het ouderdeel en het personeelsdeel de meer 

beleidsmatige zaken van de school. Ik heb die betrokkenheid altijd als heel prettig ervaren.  

Het zal voor Martijn de laatste MR vergadering zijn. Hun jongste dochter zit namelijk in haar 

laatste schooljaar. Ik dank Martijn heel hartelijk voor zijn inzet! 
 

De MR gaat nu op zoek naar een nieuw ouderlid. U ontvangt van de MR spoedig nader 

bericht. Wellicht iets voor u om toe te treden? Het is volgens mij heel boeiend om als ouder 

in de keuken (figuurlijk) van de school te kijken.  
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Ook in de personeelsgeleding van de MR is een wijziging. Maaike van klas 3 neemt de 

plaats  in van Hilde die met de kerstvakantie is vertrokken.  
 

Informatie-/inschrijfavond woensdag 3 februari  

Corona maakt alles anders en deze avond voor ouders om kennis te maken met onze school 

zal digitaal plaatsvinden. De collega’s Mirjam en Nienke verzorgen de avond. Op 

www.devrijeschoolalmelo.nl  staat de aankondiging en als jullie iemand kennen die 

belangstelling heeft, laat er dan een mailtje gestuurd worden naar ib@devrijeschoolalmelo.nl  

De desbetreffende ouder ontvangt dan een uitnodiging van Mirjam. 
 

De inloopochtend van 27 januari komt om de bekende redenen te vervallen! 

We hopen uiteraard dat alles op een gegeven moment weer wat normaler wordt. In dit kader 

denken we bijvoorbeeld aan de Open Dag op 6 maart.  
 

School langer dicht - noodopvang 

Het was geen verrassing om te horen dat de scholen langer dicht blijven. Online lessen, 

uitdelen van materialen en contacten met alle ouders gaan dus nog even voort. Echt wennen 

doet het natuurlijk niet. Maar alle maatregelen leiden ongetwijfeld tot betere tijden.  

Ik zie een lichte toename in het aantal kinderen dat gebruik maakt van de noodopvang. We 

proberen met de regeling ruimhartig om te gaan, maar sommige dagen worden wel druk. Met 

name de donderdag is vol. Wellicht doe ik een beroep op ouders om op de donderdag even 

geen gebruik te maken van de opvangregeling en hoop dat hiervoor begrip is. Ook wij 

moeten het verantwoord, veilig en gezond kunnen opvangen.  

 

Op naar het mooie feest van  Maria Lichtmis 2 februari! 

 

Ik wens jullie allen het allerbeste toe en hoop dat de combi 

gezin, werk en onderwijs goed te doen blijft.  

 

Zonnig weekend alvast gewenst, blijf gezond, 

 

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). 

 

 

http://www.devrijeschoolalmelo.nl/
mailto:ib@devrijeschoolalmelo.nl
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. 

 

 

               
                 Winter in het stille Peuterhuis…… maar de juffen van het Peuterhuis en de BSO zijn  

                 druk bezig met het maken van een prachtige buitenspeelhut van takken, zodat de kinderen,  

                 als ze weer terugkomen, er heerlijk in kunnen spelen. 
 

 

 


