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Ik voel, als ware het betoverd,
het geestesweven in de schijn der wereld:
In de verdoving van de zinnen
verhulde het de eigenheid van mijn wezen,
om mij de kracht te schenken:
die mijn ik in zijn beperktheid
zichzelf niet vermag te geven.
Agenda
Vrijdag 23 juli 		
Maandag 6 september

Laatste schooldag, de kinderen zijn om 12.00 uit
Eerste schooldag

Monique Neijndorff - vervangend schoolleider
Broertje(s) of zusje(s)
Broertjes en zusjes van leerlingen op school krijgen
altijd voorrang.
Staat je kind nog niet aangemeld op school?
Wij ontvangen graag een inschrijving van broertjes
en zusjes. Zo kunnen we een plek reserveren voor
deze toekomstige leerlingen.
Mail voor een inschrijfformulier of loop even bij
Debby langs (d.vanbochove@kleurenbos.nl)
Gevonden voorwerpen
In de hal bij binnenkomst staat een mandje met
gevonden voorwerpen. Deze week zullen wij het
mandje met regelmaat buiten neer zetten.
Kijk alstublieft of er nog voorwerpen van u kind
bij zit. Na volgende week gaan de voorwerpen weg.
Boekenkast
Er staan weer ‘ verse ’ boeken in onze uitleenkast.
Mocht jij je deze zomer willen verdiepen in de
antroposofie; neem gerust een boek mee.
De kast staat in onze hal bij binnenkomst.

Juffendag
Wat hebben we met zijn allen genoten van het zand
en water, de heerlijke picknick, het klimmen en
klauteren, de prachtige vlaggetjes en bovenal van
elkaar. Iedereen heel erg bedankt voor deze dag.
De juffen hebben zich in het zonnetje gevoeld.
Even voorstellen: onze nieuwe juf voor klas 1-2
Met heel veel plezier en enthousiasme begin ik in
september in klas 1/2. Ik stel me graag even aan
jullie voor!
Ik ben Sigi, 32 jaar en woon samen met Stefan en
onze dochters Noé en Nila.
Noé zit nu in de kleuterklas van ‘t Kleurenbos en
Nila start na de zomer! Ik ben als leerkracht
basisonderwijs afgestudeerd in 2012.
Na een flink aantal jaren werken bij een
kinderdagverblijf met antroposofische grondslag,
heb ik gekozen om de stap te zetten naar
het vrije school onderwijs.
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Ik werk al een aantal jaar op invalbasis bij verschillende vrije scholen
en nu werk ik tot de zomervakantie in Helmond (vrije school Peelland)
in de kleuterklas.
Wat ik zo heerlijk vind aan het vrije school onderwijs is dat talenten en
kwaliteiten ontwikkelen een belangrijk onderdeel is. Dat creatief denken wordt
aangesproken maar ook verantwoordelijkheidsgevoel, voor jezelf en voor de
ander. Dat er nadruk wordt gelegd op het gevoelswezen, het werken met de
handen en de natuurlijke materialen die daarvoor gebruikt worden zijn een
verrijking. En dat de kinderen leren en kennis opdoen door hele creatieve en
uitgebreide lessen, waarin veel ruimte is voor verdieping en ontdekken.
Ik heb er onwijs veel zin in om bij ‘t Kleurenbos te starten en om bij te
dragen aan het prachtige onderwijs in deze heerlijke school.
Tot na de vakantie! Groetjes Sigi

Het Onder Ossje
Love is in the air

Deze zomer een tentoonstelling bij Natuurcentrum en
kinderboerderij
De Elzenhoek over de liefde
in het dierenrijk. Ontdek
op welke manier de dieren
elkaar verleiden. Kom kijken
hoe de dieren elkaar het
hoofd op hol maken.
Tot 1 september elke dag
te bezoeken in het
leslokaal van de Elzenhoek.
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Tips?

Hebben jullie oo
k leuke tips of id
eeën voor het
Onder Ossje?
Je mag je tips m
ailen naar
d.vanbochove@
kleurenbos.nl.

Wij bekijken voor
het plaatsen altij
d of het
passend is binnen
de visie van onze
vrijeschool.
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