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Ik mag mijzelf nu toebehoren
en stralend innerlijk licht verbreiden

in de duisternis van ruimte en van tijd.
De natuur van mijn wezen dwingt tot slapen,

de zielendiepten moeten waken,
en wakend de gloed van de zon

in het koude rijzen van de winter dragen.

Agenda

22 september   Algemene Ouderavond
29 september   Michaelsfeest en Bosdag voor de hele school
4 oktober   Studiedag alle kinderen vrij

Herfstvakantie		 23	oktober	t/m	31	oktober

Monique Neijndorff - Schoolleider

De	nazomerzon	heeft	ons	afgelopen	weekend	
aangenaam	verrast.	Tegelijkertijd	worden	de	dagen	
zichtbaar korter en beginnen de eerste bladeren 
aan de bomen te verkleuren. In de school betekent 
dit	dat	we	richting	ons	eerste	jaarfeest	gaan:	Het	
Sint Michaelsfeest. 
In de bijlage kunt u de achtergronden rondom dit 
jaarfeest lezen. Op 29 september vieren wij Sint 
Michael in het bos van Herpenduin.

Sint Michael //	Bosdag	29	september
• 8.20 uur - verzamelen schoolplein
• 8.25 uur - kinderen gaan met de leerkracht  

naar de klas
• 9.00 uur - kinderen en leerkrachten vertrekken 

met de bus naar het bos. Vraag aan hulpouders 
om met tenminste twee auto’s erachter aan te 

rijden dit i.v.m. aanwezigheid vervoer bij  
noodgevallen

• 9.30 uur - boswandeling met appelvrouwtje 
kleuters. Spelprogramma rondom  
‘moed’ klassen

• 13.00 uur - kinderen en leerkrachten vertrekken 
met de bus terug naar school

• 14.00 uur - einde schooldag

Heeft	u	zich	als	hulpouder	opgegeven?	Dan	krijgt	u	
verdere	inhoudelijke	informatie	via	de	leerkrachten.

Jaarfeesten
In de oproep van vorige week om deel te nemen 
aan de oudergroep ter verdieping van de jaarfees-
ten, is de link naar de podcasts verloren gegaan. Bij 
deze de link om te luisteren.

https://www.novalis.nl/Onderwijs/Jaarfeesten.aspx


Oude Litherweg 18A  - 5346 RT Oss - tel: 0412 253 111 2

Algemene ouderavond
Woensdag 22 september hebben we onze eerste 
algemene ouderavond gepland. Mocht u zich nog 
niet hebben opgegeven, doe dit dan alsnog via 
Parro zodat wij de ruimte conform de maatregelen 
kunnen inrichten. 
Het programma is als volgt:

• 19.30 uur  openingswoord schoolleiding
• 19.35 uur  gezamenlijke opmaat
• 19.40 uur  korte beelden van de klassen
• 20.00 uur  werkvorm in het teken van de grond-

steenspreuk onder begeleiding van Lara Werps
• 20.50 uur   gezamenlijk afsluiten
• 21.00 uur  einde ouderavond

Kleuterklas

De tweede schoolweek zit er alweer op. Als je aan 
kleuters vraagt wat ze op school gedaan hebben 
vandaag zeggen ze vaak: “nou gewoon gespeeld.” 
En dat is ook zo, in onze vrijekleuterklas wordt voor-
al ‘gewoon gespeeld’. Tijdens het vrije spel mogen 
de	kinderen	spelen,	bouwen	ze	hutten	van	kisten,	
planken,	stoelen	en	doeken,	maken	ze	prachtige	
kunstwerken van allerlei materiaal op een spiegel, 
spelen ze verhalen uit met houten dieren, poppen, 
stenen en allerlei lapjes, spelen ze rollen na bij het 
spel in het rode huisje en worden er hoge torens van 
blokken en kapla gebouwd onder de Boomhut. 
En natuurlijk wordt er ook elke dag buiten gespeeld 
of gewandeld. Al spelend doen kleuters allerlei 
ervaringen op en ontdekken: ‘’dit ben ik en dat ben 
jij’’.

Het is mooi om te zien hoe de kleuters die nu 
“oudste kleuter” zijn aan het groeien zijn in hun rol. 
Wat zijn de kinderen al behulpzaam naar elkaar! We 
merken dat het al bijna herfst is. Dat is in de natuur 
al te zien; de bomen kleuren, laten de eerste blaad-
jes vallen, ’s morgens ligt er glinsterend dauw op het 
gras en het is dan best nog koud. Maar later op de 
dag als de zon doorkomt, is het soms lekker warm 
en kunnen we onze jassen in de bolderkar leggen als 
we buiten aan het spelen zijn.  

Michaëlsfeest
Michaëlfeest is aan het begin van de herfst. De 
dagen worden korter, de levenskrachten van de 
natuur op het noordelijk halfrond keren, na hun 
uitbundige	bloeitijd,	weer	langzaam	naar	binnen	in	
de aarde en de herfst doet zijn intrede. De natuur 
groeit	en	neemt	langzaam	in	pracht	af,	het	verstilt	
en	sterft	af.	Het	wordt	kil.	
De	oogsttijd	is	aangebroken	en	we	vieren	het	
Michaëlfeest - het eerste feest in een reeks van 
heiligenfeesten die voorbij komen ter voorbereiding 
op	het	kerstfeest.	Het	Michaëlsfeest	valt	dit	jaar	op	
29 september.
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In	de	klassen	staat	deze	tijd	in	het	teken	van	mooie	
verhalen van aartsengel Michaël en Sint Joris en de 
draak. Natuurlijk komen ook de mooiste michaëls-
liederen aan bod, moeten draken overwonnen wor-
den	en	is	het	tijd	voor	activiteiten	met	als	thema	
kracht, moed en evenwicht. Voor jonge kinderen is 
het drakenthema soms een beetje te spannend. 
Om	die	reden	is	er	in	onze	kleuterklas	tijdens	de	
Michaëlstijd	meer	aandacht	voor	het	oogstfeest.	
Verschillende gewassen worden van het land ge-
haald en de aarde bereidt zich langzaam voor op de 
wintertijd.

In de week van het Michaëlsfeest zijn er in de kleu-
terklas	al	verschillende	activiteiten	waarmee	we	het	
oogstfeest	vieren.	
Op dinsdag 28 september (broodbakdag) wordt er 
in beide kleuterklassen een appeltaart gebakken. 
Hiervoor zoeken we twee ouders die in de klas een 
appeltaart willen bakken met de kinderen. De ou-
ders zorgen zelf voor boodschappen en een recept. 
Hiervoor kunt u zich opgeven via Parro.

Op woensdag 29 september gaan we met alle 
kinderen van ’t Kleurenbos naar De Das, het 
speelbos in Herpen. De kleuters gaan een herfst-
wandeling maken en komen misschien wel het 
appelvrouwtje tegen. Op deze dag nemen alle 
kleuters een zelf geplukte bloem mee.  Ook een 
mandje	waarin	ze	hun	gevonden	herfstschatten	
kunnen	meenemen	is	fijn.	

De	kinderen	van	klas	1	t/m	4	gaan	spelen	rondom	
kracht, moed en evenwicht. Als u kunt helpen bij 
deze feestelijke dag, kunt u zich opgeven via Parro. 
Zorg er op bosdag voor dat uw kind zelf lunch en 
een	flesje	water	in	de	rugzak	heeft.	Ook	is	het	han-
dig als alle kinderen een setje reservekleding in hun 
tas hebben. 

Op donderdag 30 september gaan de kleuters 
appelmoes maken in de klas. Vanaf maandag 27 
september staat er een mand in de school waarin 
we appels willen verzamelen. Graag pas vanaf die 
week mee geven naar school i.v.m. houdbaarheid. 
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Het Onder Ossje

Het Onder Ossje
Tips? 
Hebben	jullie	ook	leuke	tips	of	ideeën	voor	het	Onder	Ossje?
Je	mag	je	tips	mailen	naar	 d.vanbochove@kleurenbos.nl.  

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

Bibliotheek
De bibliotheek bestaat 100 jaar en dat mag gevierd worden. Zaterdag 25 september staat er van alles op het programma. Leuk om samen een bezoekje te brengen.

Sporten 
Wil je kind graag sporten 
maar	weet	hij/zij	nog	niet	
zo	goed	wat	het	best	past?	
Het is weer mogelijk om je 
kind in te schrijven voor een 
try-out. Op deze manier kan 
er vrijblijvend kennis gemaakt 
worden met heel veel 
verschillende sporten.

VAVOO
Zijn	jullie	al	bekende	met	VAVOO?	
Dit is de vrije academie voor ouders en opvoeders. 

Zij	organiseren	een	diversiteit	aan	activiteiten	ter	verdieping
	

en verbinding met de vrijeschool. 
Binnenkort starten ze een schildercursus in Nijmegen. 

Nieuwsgierig?	Neem	een	kijkje	op	de	website.

mailto:d.vanbochove%40kleurenbos.nl?subject=
https://www.nobb.nl/nieuws/oss/2021/100-jaar-bibliotheek-oss/feestweekend.html
https://www.sport-expertise-centrum.nl/product-categorie/sportactiviteiten/?filter=1&q=try-out-sports
http://vavoo.nl/

