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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. 21 

29-01-2021 

 
 

AGENDA: 

 
 woe. 3 febr. : online informatie-avond van 20.00-21.30u; deze online informatie-avond is 

bedoeld voor ouders die nog geen kinderen bij ons op school hebben. 

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

 ma 22 febr. t/m 

 vrij. 26 febr. : voorjaarsvakantie 

  

   

 

KLASSENINFORMATIE: 

 
Drie kleuterklassen: 

Maria Lichtmis: 

Op dinsdag 2 februari vieren we Maria Lichtmis. Maria Lichtmis is het laatste lichtfeest in de 

mooie reeks van lichtfeesten. Op 11 november is het eerste lichtfeest van Sint-Maarten, 40 

dagen voor Kerst. Na zonsondergang als boven de sterren stralen gaan wij met ons lichtje in 

de lantaarn naar buiten. Na het feest nemen we samen de lichtjes mee naar binnen. Bij Maria 

Lichtmis, 40 dagen na Kerst, brengen we de lichtjes bij zonsopgang naar buiten. In de klas 

zouden we alle kaarsenstompjes raspen en omsmelten tot kleine kaarsjes in vormpjes en 

walnotendoppen. We leggen ze dan in een grote schaal gevuld met water of in zand. We 

steken de kaarsjes aan en zingen liedjes vanaf Sint-Maarten tot en met Driekoningen en zelfs 

de winterliedjes hoor je nu volop. Het kaarsje dat als laatste nog brand, zetten we bij het 

kabouterbos of in de tuin, zodat de aarde met dit licht weer ontwaakt uit haar winterslaap. De 

mooie, ronde, goudgele zon kan zich steeds langer en vaker laten zien. Moeder Aarde staat 

op en zorgt samen met de wortelkinderen voor de grote schoonmaak, zodat alles straks weer 

heerlijk groeien kan.  

Wie heeft de eerste sneeuwklokjes al gezien?  

 

 

Liedje: 

Sneeuwklokje, tingelingeling, 

kom nu boven, tingelingeling, 

vouw je blaadjes open, laat je bloemetjes zien en 

speel voor mij een liedje van tingelingeling. 

 

Bron: www.vrijeschoolliederen.nl 
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Zoals hierboven al genoemd laat de ronde, goudgele zon zich steeds vaker en langer zien. De 

vorm en de kleur van lekkere pannenkoeken lijken erg op de zon en past daardoor goed bij 

het vieren van het feest van Maria Lichtmis. Daarom een lekker recept voor pannenkoeken.  
 

Pannenkoeken: 

Ingrediënten:  

250 gram bloem, 5 dl melk (eventueel wat extra), 3 eieren, snufje zout, boter om in te 

bakken. Beleg voor op de pannenkoek: (poeder-)suiker, jam, stroop, kaas, ….. 
 

Bereidingswijze: 

Meng in een kom de bloem, een snufje zout, de eieren en de helft van de melk. Meng dit 

goed tot een glad mengsel, dan kan de rest van de melk toegevoegd worden. Nu kunnen de 

pannenkoeken gebakken worden. Verwarm een beetje olie, boter of margarine in een pan. 

Wacht even totdat de pan goed warm is, en verdeel dan met een soeplepel wat beslag in het 

midden van de pan. Beweeg je pan een beetje heen en weer zodat het beslag over de hele pan 

verdeeld is. Bak de pannenkoek ongeveer 2-3 minuten totdat de bovenkant droog is. Draai de 

pannenkoek om en bak de pannenkoek nog ongeveer 2 minuten op de andere kant. Een leuk 

idee is ook om drie-in-de-pan te maken door drie kleine pannenkoekjes in één pan te maken. 

Na elke pannenkoek een klein beetje boter in de pan om de volgende pannenkoek te bakken. 

Iets lekkers op de pannenkoek en.....eet smakelijk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klas 1 Nicole: 

Afgelopen maandag kregen de kinderen een tasje mee met nieuwe schriftjes, boeken en 

werkbladen. Maar ook wat bijenwas om sneeuwklokjes mee te maken en een leeg waterpak 

om een fantasiehuis van te knutselen. Een aantal kinderen ging er al meteen mee aan het 

werk. Iedere week staan er nu ook linkjes naar filmpjes in de weekbrief waar je een tekenles 

of vormtekenles kunt volgen. De prachtige tekening onderin is gemaakt n.a.v. één van deze 

tekenlessen. Knap hoe er ook dapper doorgewerkt wordt met de andere opdrachten. Ik 

begrijp best wel dat, nu het allemaal langer duurt en het weer ook minder gezellig was deze 

week, het soms wat moeilijk is om aan het werk te blijven. Een dagje wat minder moet dan 

echt wel kunnen! Een dikke pluim dan ook voor de kinderen en voor jullie als ouders voor de 

manier waarop jullie het thuis werken oppakken en volhouden! 
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Klas 2 Annemiek/Ilona: 

Al weer vier weken thuis gewerkt. Wat zijn we druk geweest met de tafels, rekenwerk, 

dictee, taalwerk, sneeuwklokjes boetseren van bijenwas, passend bij ons technisch 

leesverhaal. Tekenen van de fabel van de schildpad en de haas, vormtekenen en tussendoor 

nog veel meer. 

Ook gingen we gisteren voor het eerst online, maakten een tekening en speelden Bingo. De 

kinderen konden elkaar wel zien, juf kon de kinderen helaas niet zien. Wat was het fijn bijna 

al jullie stemmen te horen!! Juf Maaike heeft mij na de bijeenkomst zo geholpen, dat ik de 

kinderen de volgende keer hopelijk wel kan zien. 

Vandaag nog flink aan het werk en dan weekend. 

We zijn o.a. aan ’t rekenen. De kinderen hebben foto’s van rekenopdrachten gemaakt. 

Kunnen jullie zien welke sommen dit zijn?? 
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Klas 3 Maaike/Mattis: 

Er zit alweer een week op. Het is zo anders nu we thuis zitten, maar de tijd lijkt soms voorbij 

te vliegen. Misschien maar goed ook, des te sneller zijn we dan weer op school       

Ook deze week is er door alle kinderen weer hard gewerkt. Met speelgoeddieren en zonlicht 

werden er mooie tekeningen gemaakt en ook zagen we een mooie woordslinger voorbij 

komen. Woordslingeren? Hoor ik u denken. Een heel eenvoudig spel: Je maakt steeds een 

nieuw woord met de laatste letter van het woord. Haan - nijlpaard - dolfijn enz. Maar probeer 

dat ook maar eens met alleen maar zelfstandig naamwoorden, of met dingen die je in de tuin 

vindt. Dan wordt het al lastiger. 

Volgende week gaan we beginnen met een taalperiode en gaan we ook voor het eerst met 

zijn allen in Teams voor een kort lesje. Wij hebben er zin in!   

Maar nu eerst... allemaal een heel fijn weekend gewenst!   
                                 

 

Klas 4 Jocelyn/Wendy:  

* Beste ouders en kinderen van de 4e klas, maandag is er van 9.00-9.15 uur een nieuw 

ophaalmoment 

* Een keer wat anders dan een gewoon dictee. Vorige week deden we al een online quiz 

met een rekenronde, een dicteeronde, een weetjesronde, ren je rot en een tekenronde. 

Deze week was er een wandeldictee naast de andere dictees. Kijk maar: 
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Klas 5 Joost/Ilona: 

De vierde 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. Ouders willen jullie de kinderen helpen herinneren dat ze het 

werk inleveren via MOO? 

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 1 februari 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: 

Deze week zijn we begonnen met de natuurkundeperiode. Dat betekende iedere dag (behalve 

woensdag) 3 kwartier online les van juf met proefjes, teksten, filmpjes en zo meer. Al snel 

bleek dat dit alles veel werk opleverde en hebben we het tempo en de hoeveelheid aangepast. 

Dat geeft meer ruimte zodat we ook nog tijd hebben voor andere dingen dan school... 

Tijdens de les deed ik verschillende proeven die de kinderen soms thuis nadeden. Van die 

thuisproeven werden filmpjes gemaakt, die ik aan elkaar ga plakken zodat we van elkaar 

zullen zien wat er thuis gedaan is. Ons eerste deelonderwerp is 'geluid' dus we gebruikten 

onze oren...Maar er zijn nog meer zintuigen en die hebben we getekend zoals te zien is op de 

collage. Iedere les hebben we de 'vraag van vandaag', en zo kwam de vraag "klinkt een groot 

voorwerp altijd lager dan een klein voorwerp' deze week al langs. Gisteren hielden we ons 

bezig met 'resoneren' en heb ik mijn hele piano uit elkaar gehaald voor de camera. Zo 

proberen we tóch de periodelessen te doen (die ik persoonlijk heel erg mis), enthousiasme te 

kweken én het taal/rekenwerk te onderhouden.  

Volgende week ga ik vrijdag alle boekendozen ophalen, zodat ik ook alle kinderen weer 

even live kan zien. Ook daar verheug ik me op! 
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Collage zintuigen natuurkunde 

 

 

Nieuws van de directeur: 

Lichtjesfeest – van Sint Maarten naar Maria Lichtmis 

De tweemaal veertig dagen rond Kerstmis worden in-  en uitgeluid met twee lichtfeesten. 

Veertig dagen vóór Kerstmis vieren we Sint Maarten en brengen we het licht van buiten naar 

binnen.  Op 2 februari, veertig dagen ná Kerstmis, brengen we het licht weer van binnen naar 

buiten. Niet letterlijk, maar we zien de dagen lengen en het nieuwe leven kondigt zich aan. 

Takken lopen uit en sneeuwklokjes komen al weer boven de aarde uit.  

 

Moeder Aarde komt weer tot leven! Het Lichtjesfeest is dan ook een eerbetoon aan de aarde 

die opnieuw aan haar jaarcyclus begint. 
 

In het voorjaar van 2017 startte ik op de Vrije School. 

Margot nodigde mij uit om in haar kleuterklas het feest 

mee te vieren. En het was echt een feest. De kinderen 

zongen liederen die zij geleerd hadden in de hele 

periode.  Sint Maarten, Kerstmis, Driekoningen en 

Winter liederen werden gezongen. En ook enkele Sint-

Nicolaas liedjes kwamen langs.    

Een mooiere start op De Vrije School Almelo kon ik 

mij niet wensen!   

De kaarsresten, verzameld in de lange donkere tijd, 

waren  omgesmolten en van nieuwe pitten voorzien. De nieuwe kaarsen werden ontstoken. 

Start van een nieuw begin, van een nieuwe tijd.    
 

De Schelfhorst sporthal wordt vaccinatieruimte  

Sporthal de Schelfhorst wordt het komende half jaar gebruikt als priklocatie voor de 

coronavaccinatie.  Dit betekent dat alle scholen in de wijk moeten uitwijken naar een andere 

gymzaal als we weer open gaan.  

Maandag a.s. is hier nader overleg over met de directies van de andere scholen uit de wijk en 

met het sportbedrijf Almelo.  Zodra er meer bekend is, bericht ik u nader maar uiteraard ga 
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ik er voor dat de donderdagse gymlessen van juf Vera doorgaan op een andere locatie niet 

ver van de Biesterweg. 
 

Ouderbijdrage 2020 

In de laatste vergadering van de medezeggenschapsraad is verantwoording afgelegd over de 

inkomsten en uitgaven van de ouderbijdrage over 2020. Dit is akkoord bevonden. We zijn 

uiteraard bijzonder blij met deze extra inkomsten waardoor we bijvoorbeeld echt enkele 

extra’s kunnen doen zoals het aanschaffen van materialen ten behoeve van kunstzinnig 

onderwijs.  
 

Complimenten 

Regelmatig ontvangen wij als team in deze tijd een complimentje. Over inzet, over 

communicatie met de ouders, over de betrokkenheid, de creatieve lessen en over de 

noodopvang. We zijn daar uiteraard heel blij mee. Bedankt!  

 

Met een hartelijke groet, 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). 

 

 

 

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. 

 

mailto:internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
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