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Innerlijk het geestgeschenk te ontvangen
beleef ik als een ernstig gebod,
Opdat al rijpend Godes gaven
werkzaam in de grond van de ziel
aan de eigenheid vruchten brengen.
Agenda
Vrijdag 23 juli 		
Maandag 6 september

Laatste schooldag, de kinderen zijn om 12.00 uit
Eerste schooldag

Monique Neijndorff - vervangend schoolleider
Laatste schoolweek
Nog even en dan mogen we met zijn allen genieten
van een welverdiende zomervakantie.
Op donderdag sluiten we gezamenlijk af met de
toneelvoorstelling van klas 2-3. Op vrijdag is de
uitreiking van de getuigschriften. Ieder in zijn eigen
klas met zijn eigen juf(fen).
Deze week zijn er sollicitatiegesprekken voor de
verschillende vacatures die openstaan. Volgende
week komt er een laatste ouderbericht waarin wij
onze nieuwe collega’s zullen voorstellen. Zet de
mailbox nog even niet in de vakantiemodus.
Bosdagen
Leuk nieuws: vanaf volgend schooljaar hebben wij
een maandelijks bosdag voor al onze kleuters.
Vanuit de NPO gelden kunnen wij de bosdagen voor
de komende twee jaar realiseren. Wij hopen dat we
dit daarna zelf weer kunnen financieren.

Tijdens een bosdag zijn onze kleuters een hele dag
buiten waar zij samen de natuur en het dierenrijk in
een bos verkennen.
Wij gaan in weer en wind naar buiten. De exacte
data communiceren wij aan de start van het nieuwe
schooljaar.
Snottenbellenbeleid
De richtlijn voor neusverkouden kinderen is op
advies van het OMT versoepeld: bij milde klachten
zoals keelpijn of niezen mogen kinderen t/m 12 jaar
naar school en naar de kinderopvang, en krijgen
ze geen testadvies meer.
Op 13 augustus besluit het kabinet welke
maatregelen er regelden na de zomervakantie.

Oude Litherweg 18A - 5346 RT Oss - tel: 0412 253 111

Hexxje Design

Schooljaar 2021-2022
Vakantie en vrije dagen ’t Kleurenbos
Vakantieperiode
Zomervakantie
Herfstvakantie		
Kerstvakantie		
Carnavalsvakantie
Meivakantie		
Zomervakantie

24 juli t/m 5 september
23 oktober t/m 31 oktober
24 december t/m 9 januari
26 februari t/m 6 maart
25 april t/m 8 mei
23 juli t/m 4 september

Vrije dagen
Goede Vrijdag 		
Tweede paasdag
Hemelvaart 		
Dag na Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Laatste schooldag

15 april
18 april
26 mei
27 mei
6 juni
22 juli om 12.00 vrij

Afscheid juf Claudia
Lieve allemaal,
Deze week zal mijn laatste
week op ‘t Kleurenbos
zijn. Ik ga genieten van all
e kinderen.
Maandag in de kleuterklas
en woensdag voor het
laatst in klas 1.
Heel fijn om daar alle kinde
ren nog 1 keer te zien.
Vrijdag ben ik samen met
Juul bij de kleuters waar
we er een feestelijk afsch
eid van maken.
Ik heb genoten van 3 jaar
Kleurenbos.
Een leerzame en enervere
nde tijd. ‘t Kleurenbos
groeit en bloeit, prachtig
om te zien.
Dank voor jullie vertrouwe
n als ouders.
Dank voor alle mooie mome
nten met de kinderen.

Studiedagen
Lieve groet juffie Claudia.
Maandag
4 oktober
Maandag
6 december
Woensdag
19 januari
Vrijdag
25 maart (Landelijke Studiedag 		
		Vrijescholen)
Vrijdag
15 april
Dinsdag
7 jun
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Het Onder Ossje

LEESTIP

Hoe water onze Limburgse
rivieren laat overstromen
doet denken aan 1953.
Leerlingen vertellen honderduit over hoogwater ervaringen. Misschien juist nu wel
mooi om samen te lezen:
De zee kwam door de
brievenbus geschreven door
Selma Noort.

PREUKEN
GESPOTTEbS
os heeft mooie
n
Team ’t Kleure
ss verspreid.
tekstjes door O
?
tegengekomen
Zijn jullie ze al
te
leuk om foto’s
Wij vinden het
l
s.
o
@kleurenb n
ontvangen. info

IN EIGEN LAN

D

Boeren en tuinde
rs pakken uit.
Door het hele la
nd worden
leuke gezinsuitjes
georganiseerd.
Neem een kijkje
op de website vo
or
uitjes in de regio.
boerenentuinde

rspakkenuit.nl

Het Onde
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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