Ouderbericht 23 -

6 juli 2021

In overgave aan de openbaring der zinnen,
verloor ik de drijfkracht van mijn eigen wezen,
Een gedachtedroom scheen
mij te verdoven om mij het zelf te ontnemen.
Maar reeds nadert mij wekkend
het werelddenken door de schijn der zinnen...
Agenda
Week van 5 - 9 juli 		
Woensdag 7 juli 		
Vrijdag 23 juli 		
Maandag 6 september

Online oudergesprekken ( jongste kleuters en klas 1 t/m 3 )
Juffen dag in het bos
Laatste schooldag, de kinderen zijn om 12.00 uit
Eerste schooldag

Monique Neijndorff - vervangend schoolleider
Schoolleider
De afgelopen maanden hebben Debby en ik de
werkzaamheden van Nicole overgenomen.
Onze samenwerking voelde als een ‘gouden greep’
en we hebben in sneltreinvaart gestoten en geleerd.
Dit hadden wij niet kunnen doen zonder het
vertrouwen van jullie en de kracht van het team.
Wij zien Nicole graag terug en begrijpen
tegelijkertijd haar keuze om verder te gaan.
Dit doet mij denken aan de volgende woorden:
“Geef degenen van wie je houdt vleugels om te
vliegen, wortels om terug te komen en redenen om
te blijven.” - Dalai Lama.

Ik zie een mooie school die vanuit haar kiem verder
mag groeien. Ik voel de rust, de wil en de potentie.
Ik vertrouw erop dat we met gebundelde
krachten gedegen en hedendaags vrijeschoolonderwijs blijven ontwikkelen vanuit onze eigen identiteit.
Ik hoop dat ieder van jullie zich welkom voelt en de
laagdrempeligheid mij aan te spreken ervaart.
Heel graag zet ik mijn schouders, naast die van
jullie, onder onze school, zal mijn nek uitsteken
waar nodig en blijf vooral staan voor ons mooie
onderwijs.

In de korte tijd dat ik werkzaam ben op
’t Kleurenbos heb ik me mogen verbinden met de
school; haar kinderen, haar leerkrachten en haar
ouders. Met mijn hart voor het vrijeschoolonderwijs
ben ik meer dan verheugd dat ik het stokje van
Nicole mag gaan overnemen.
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Schoolvakanties & vrije dagen
Ma 25-10 t/m vr 29-10 		
Herfstvakantie
Vr 24-12 t/m vr 07-01 		
Kerstvakantie
Ma 28-02 t/m vr 04-03 		
Carnaval
Vr 15-04 t/m 18-04 			
Pasen
Ma 25-04 t/m vr 06-05 		
Meivakantie
Do 26-05 t/m vr 27-05 		
Hemelvaart
Ma 06-06 				Tweede
					Pinksterdag
Ma 25-07 t/m vr 02-09 		
Zomervakantie
Studiedagen voor alle leerlingen
Vrijdag
1 oktober 2021
Maandag
6 december 2021
Woensdag
19 januari 2022
Vrijdag
25 maart 2022
Vrijdag
15 april 2022
Dinsdag
7 juni 2022
Vrije dagen voor alle leerlingen
Maandag 5 april 2022
- 2e Paasdag
Dinsdag 27 april 2022
- Koningsdag
Donderdag 13 mei 2022
- Hemelvaart
Maandag 24 mei 2022
- 2e Pinksterdag

Hoofdluis
Er heerst hoofdluis op onze school!
Wij vinden het van belang je hiervan op de hoogte
te stellen. Om uitbreiding van hoofdluis te voorkomen, hebben wij jullie medewerking nodig. Wij
vragen je om bij je kind(eren), maar ook jezelf en
andere huisgenoten de haren te (laten) controleren
op hoofdluis.
Bij aanwezigheid van luizen en/of neten (eitjes)
verzoeken wij je dit zo spoedig mogelijk te melden
bij de leerkracht op school.
Via de website van het RIVM kunt u folders
downloaden over hoofdluis
http://rivmtoolkit.nl/

•

•

•

Wanneer er in je gezin hoofdluis voorkomt,
moet je iedereen die hoofdluis heeft tegelijkertijd behandelen. Laat er dus geen tijd tussen
zitten.
Dagelijks met een speciale stalen netenkam het
natte haar (met gewone crèmespoeling erin)
intensief kammen gedurende twee weken, is
even effectief als behandeling met een hoofdluismiddel.
Het is onnodig en onverstandig om het haar met
een bestrijdingsmiddel te behandelen als u geen
hoofdluizen of verse neten heeft gevonden.

Blijf regelmatig controleren op hoofdluis !
Erg belangrijk om verspreiding te voorkomen.
We zoeken nog nieuwe luizenouders
voor het nieuwe schooljaar
Geef je op bij debby. D.vanbochove@kleurenbos.nl
SAMEN KUNNEN WE ONZE SCHOOL
LUIS-VRIJ KRIJGEN !
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Klas 1
25 mei hebben alle kinderen van klas 1 een
eierdoos met grond uit eigen tuin meegenomen.
Daarin hebben we basilicum gezaaid. Elke week
hebben we gekeken wat er gebeurde en welke verschillen we zagen.
Het was mooi (en soms verdrietig) om te zien hoe
het ene zaadje beter groeide dan de andere. Dat
kwam vaak omdat de ene grond meer vocht opnam
dan de andere. En dat resulteerde in grotere
stengels of helaas geen stengels.
Vandaag hebben we ze bekeken, geroken en
gemeten. En we hebben verse basilicum geproefd
met een tomaatje. De meeste kinderen kenden de
smaak al van de pasta of op een prikkertje met van
die witte bolletjes.
De grond uit Berghem bleek van de beste kwaliteit.
Zowel Leo als Quinten hadden de hoogste plantjes.
Bij de kinderen waar helaas geen plantje groeiden,
hebben we nieuwe grond gebruikt en nieuwe
zaadjes geplant.
De plantjes mogen nu in een groter potje en wie
weet groeien er nog veel nieuwe blaadjes aan.
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Het Onder Ossje
Poëzieroute Ravenstein
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e

De officiële opening van de
poëzieroute is zondag 11 juli 2021 in
de Garnizoenskerk Ravenstein van
12.00 tot plusminus 13.00 uur.
Onder andere dichter/schrijver Erik
van Os verzorgt een optreden. Aansluitend kunnen bezoekers gezamenlijk (een deel van) de route lopen.
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www.trefhetinoss.nl/uitagenda/1274026100/opening-poezieroute-ravenstein-2021
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