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Ouderbericht 4 -  28 september 2021

Natuur, jouw moederlijke wezen
draag ik in de aard van mijn willen;

En de vuurmacht van mijn wil
staalt de drijfkracht van mijn geest,

opdat hij zelfgevoel voortbrengt,
om innerlijk mijzelf te dragen.

Agenda

Monique Neijndorff - Schoolleider

Vorige week hebben we onze eerste algemene 
ouderavond gehad. Wat was het fijn om weer met 
zovelen bij elkaar te kunnen zijn en te mogen delen 
wat er in de school beweegt. De leerkrachten heb-
ben met voelbare betrokkenheid verteld over het 
reilen en zeilen in de klassen. Daarna zijn we met 
Lara Werps in groepjes uiteen gegaan om te delen 
hoe en waarom een ieder op ´t Kleurenbos terecht 
is gekomen. Uit zoveel verschillende windstreken 
delen wij nu het onderwijs voor jullie kinderen. Wat 
brengt de school? Er zijn woorden opgeschreven 
die een plek in de school gaan krijgen. Deze woor-
den nemen we mee in onze voorbereiding op een 
eigen grondsteenspreuk.
En een dag later krijgen wij onderstaand gedicht 
van een moeder in de school. Zij klom in de pen na 
onze algemene ouderavond. 

adem in, adem uit
met vallen en opstaan

als een kind dat luistert,
kijkend om haar heen

de kracht vindend in zichzelf
om te groeien 
en te bloeien

tot het klaar is
voor wat de wereld 

van haar vraagt

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

Herfstvakantie  23 oktober t/m 31 oktober
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Grondsteenspreuk
Dit schooljaar is ons vijfde levensjaar. 
In vrijeschoolland is het gebruikelijk om een eigen 
grondsteenspreuk te hebben. Een grondsteen-
spreuk, geschreven door ouders, kinderen en 
leerkrachten, beschrijft de intentie van het onder-
wijs binnen de school. Het wordt gezien als een 
fundament waarop je kunt bouwen en vertrouwen. 
Vorig schooljaar zijn wij dit traject gestart met Lara 
Werps. Zij is biografisch coach en zeer betrokken 
en verbonden met het vrijeschoolonderwijs. Dit 
schooljaar willen we ook graag met twee of drie 
ouders optrekken in dit proces. Er is nog een plek-
je. Onze wens is om eind dit schooljaar onze eigen 
grondsteenspreuk te hebben. Onze zusterschool De 
Zilverlinde heeft het proces mooi beschreven. 

Vacature
Helaas heeft onze intern begeleider vorige week 
afscheid van ons genomen. Dat betekent dat er per 
direct een vacature is ontstaan. Totdat we iemand 
hebben gevonden, zal ik deze werkzaamheden 
waarnemen. 

Bibliotheek
Vorig schooljaar zijn er verschillende boeken vanuit 
school bij de bibliotheek geleend. Helaas zijn nog 
niet alle boeken terug gebracht. 
In de periode van het thuiswerken zijn er boeken 
mee naar huis gegaan. In de bijlage vindt u een 
overzicht van de ontbrekende boeken. Mocht er per 
ongeluk nog een boek thuis liggen, dan is het fijn als 
deze mee naar school komt.

Medezeggensschapsraad 
Twee weken geleden is de MR bijeen gekomen. 
Hier heeft de vraag geklonken of Stefan Kuijpers 
zijn termijn zou willen en kunnen uitwerken. De MR 
heeft de afgelopen twee jaar hard gewerkt in haar 
professionalisering. Voor de school is het fijn als dit 
gewaarborgd blijft. Vorige week zijn we overeen 
gekomen dat Stefan Kuijpers nog een jaar in de MR 
blijft. De vacature voor de OMR zal hierdoor pas 
later in het schooljaar ontstaan. Voor de PMR is de 
vacature vorige week gesloten. Wij hopen volgende 
week bekend te kunnen maken wie Claudia Tinga in 
de PMR zal opvolgen.

Corona Protocol
De belangrijkste verandering voor het basisonder-
wijs is dat vanaf 20 september 2021 de quarantai-
neplicht voor de hele klas is komen te vervallen. Bij 
meer besmettingen in een groep kan de GGD nog 
wel aanvullend advies geven. Wij zullen in geval van 
besmetting altijd de GGD raadplegen.
Meer informatie treft u op de website van de Rijks-
overheid. In de bijlage vindt u de nieuwste versie 
van de beslisboom.

Sint Michael
Morgen gaan we met alle kinderen naar het bos. 
Wij hebben er ontzettend veel zin. Gezien de weers-
verwachting is het handig om zoon en/of dochter 
naast regenkleding ook een droog setje kleren mee 
te geven. Onze bosdagen zijn buitendagen. 

Op donderdag 30 september wordt er voor het 
Michaelsfeest, appelmoes gemaakt in de kleuter-
klas. De kleuters hoeven deze week dan ook géén 
soepgroenten mee te brengen.

Kinderboekenweek
Als je tijdens de kinderboekenweek (6 t/m 17 
oktober) een kinderboek bij boekhandel Derijks 
koopt, dan zouden wij het heel fijn vinden om 
de aankoopbon te mogen ontvangen. Wij zorgen 
voor een box waarin we deze bonnen verzamelen. 
Aan het einde van de kinderboekenweek wordt 
het totaalbedrag opgeteld en mogen wij 20% van 
het totaalbedrag besteden aan boeken voor onze 
schoolbibliotheek. 
https://libris.nl/derijks/nieuws

https://www.vrijeschoolbeweging.nl/achtergrond/hoe-kom-je-aan-een-grondsteenspreuk/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs#:~:text=In%20het%20basis%2D%20en%20speciaal,nog%20wel%20aanvullend%20advies%20geven.
https://libris.nl/derijks/nieuws
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Op dinsdag is het bij ons broodbakdag in de kleuter-
klas. Brood, iets wat hoort bij het dagelijks eten. In 
brood zijn alle vier de elementen water, vuur, lucht 
en aarde aanwezig. Water en aarde (graan) wor-
den samengevoegd, samen met het luchtelement 
(gist) en uiteindelijk gebakken met het vuurelement 
(oven).
De zintuigenindrukken die de kleuters krijgen tijden 
het proces: het kneden, eindeloos met je handen 
en je vingers in het deeg kneden en soms even je 
neus erin steken of een hapje proeven. Het ruiken 
van het gist en van de heerlijke broodlucht als het in 
de oven staat. Maar ook of het deeg goed is of juist 
nog veel te veel plakt, want dan moet er nog een 
beetje ‘’sneeuw’’ over het broodje. Kinderen zien 
het hele proces van de molenaar die het meel komt 
brengen tot het broodjes wat ze zelf opsmullen.
In het prentenboek “De boom die door het dak 
groeide” kreeg de oude vrouw een molentje om 
te malen van engel Michaël in de hemel. Ook de 
kleuters in de klas hadden een molentje om graan 
te malen. Afgelopen dinsdag hebben twee 

“molenaars” granen 
gemalen en daar-
mee hebben we de 
broodjes gevuld en 
bestrooid. Dat waren 
heerlijke broodjes! 

Woensdag vieren we 
het Michaëlsfeest in het bos. Alle kleuters mogen 
dan een zelf geplukte bloem meenemen en een 
mandje om de herfstschatten die ze tegenkomen tij-
dens de wandeling in te bewaren. Denk ook aan een 
flesje water in de tas en een setje reservekleding. 

Euritmietjes
Op woensdag hebben alle kinderen van ’t Kleuren-
bos euritmie. Zoals u vernam op de ouderavond 
vragen we van u of u zelf kunt zorgen voor passende 
“euritmietjes”, ofwel katoenen slofjes, de schoen-
tjes die de kinderen dragen tijdens de les. Dit zijn 
nauwsluitende schoentjes met een flexibele 
rubberen zool, zodat kinderen niet uitglijden. Het 
zijn andere schoentjes dan turnschoentjes, die 
hebben namelijk een suède onderkant en daarmee 
hebben de kinderen onvoldoende grip. Voor de 
kleuters en de kinderen van klas 1-2 is het wenselijk 

Kleuterklas

dat deze euritmieschoentjes ook gebruikt worden 
als “slofjes” in de klas. 
De euritmietjes zijn online te bestellen, bijvoor-
beeld bij www.ziloen.nl. Daarnaast zijn ze te koop 
bij winkels als van Haren, Bristol of Scapino. Let er 
dan op dat er geen suède zool onder zit, maar een 
flexibele rubberen zool. 

De kinderen van klas 3-4 
hebben momenteel 
allemaal passende eurit-
mietjes. De gezinnen van 
het eerste uur hebben in het 
begin een bedrag betaald om 
gebruik te kunnen maken van 
de euritmietjes van school. De 
kleuters en de kinderen van 
klas 1-2 hebben nu nog geen 
euritmietjes. 

De euritmietjes van school kunnen we u tweede-
hands aanbieden voor 5 euro per paar. 
Op woensdag 29 september en woensdag 6 
oktober om 14.15u zal juffie Juul de euritmietjes 
mee naar het plein nemen en kunt u ze aanschaf-
fen. We hebben euritmietjes van maat 27 tot maat 
40. Het is het fijnst wanneer u gepast kunt betalen. 
Wanneer de euritmietjes van uw kind niet meer 
passen, kunt u ze doorverkopen aan andere 
ouders. 
U kunt ze aanbieden in het OnderOssje uit het 
ouderbericht door een mailtje te sturen naar 
info@kleurenbos.nl als u hiervan gebruik wilt 
maken.

https://www.ziloen.nl/euritmie-schoentje-wit.html
mailto:info%40kleurenbos.nl?subject=
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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.

 Springkussenfestival 

In de herfstvakantie wordt in Oss 

een springkussenfestival  

georganiseerd. Heerlijk om alle 

schoolse zaken even uit het hoofd 

te springen.

Egel 
Het gaat slecht met de egel. 
In tien jaar tijd is 50% van alle 
egels verdwenen. Kom daar-
om in actie voor de egel en 
maak van jouw tuin een thuis 
voor egels met het gratis 
red-de-egel-pakket.

Duurzaam Wonen

Zelfvoorzienende Wijk Oss zoekt gezinnen met kinderen!

Wil jij ook duurzaam wonen? 

Op een groene locatie in de gemeente Oss?

We gaan er wonen in een Tiny house met een moestuin, 

voedselbos, speeltuin en gemeenschappelijk gebouw.

Zelf voorziend leven met en in de natuur.. 

We hopen jullie snel te zien bij een infobijeenkomst!

Binnenkort lanceren we ook een website.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Maike Hilhorst 

maikehilhorst@gmail.com (mobiel-06-30029170)  

of via de Facebookpagina Zelfvoorzienende Wijk Oss

mailto:d.vanbochove%40kleurenbos.nl?subject=
https://www.springkussen-festival.nl/#:~:text=Dit%20jaar%20zullen%20we%20geopend,blokken%20area%20er%20weer%20zijn!
https://www.natuurmonumenten.nl/aanvragen/egelpakket?utm_source=facebook&utm_medium=paid-social&utm_campaign=nm_egelhuispakket&utm_content=7.+Fans+%26+Interactie+%7C+55%2B&utm_term=20210902+%7C+2104+%7C+egelhuispakket+%7C+V2C2&fbclid=IwAR2puQqVrQGAwRefnh_Ipvown8CNuy3rjKkjGOSvPZwIDR2gN4k8v4IiJ0s
mailto:maikehilhorst%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/ZelfvoorzienendeWijkO
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De laatste tovenaar 

Voorlezen vanaf ca. 8 jaar, zelf lezen vanaf 
ca. 10 jaar

 
Karlsson van het dak

 Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf 
ca. 8 jaar

 
De ontdekking van Fleur 

 AVI-M5. Vanaf ca. 8 jaar

 
Land van de Vier Bergen 

AVI-M5. Voorlezen vanaf ca. 7 jaar,  
zelf lezen vanaf ca. 8 jaar

 
De pinguïn met heimwee 

AVI-E3. Vanaf ca. 6,5 jaar

 
Lev? 

 AVI-M5. Vanaf ca. 8 jaar

 
Drakentranen 

AVI-M4. Vanaf ca. 7 jaar

 
Loes en de boomhut [+CD] 

 AVI-M4. Vanaf ca. 7 jaar

 
De kikkerkol 

AVI-E5. Vanaf ca. 9 jaar

 
Het geheim van het  

spookdorp 
Vanaf ca. 8 jaar

De 25 bibliotheek boeken die we missen:
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Een draak voor Dako 

 AVI-M4. Vanaf ca. 7 jaar

 
Pinkeltje en het verdwenen 

kindercircus 
Voorlezen vanaf ca. 5 jaar, zelf lezen vanaf 

ca. 8 jaar

 
Een hond voor Oskar

 
Poesjes in nood! 
 AVI-E3. Vanaf ca. 6,5 jaar

  
Een pony met een plan 

AVI-E4. Vanaf ca. 7,5 jaar.

 
Prutsers en Pechvogels 

Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf 
ca. 9 jaar

 
Een valse start 

 Vanaf ca. 10 jaar

 
Spookdorp 

 AVI-E6. Vanaf ca. 9 jaar

 
Een zomer vol ponyplezier 

Vanaf ca. 7 jaar

 
Toen de zee stil was 

Voorlezen vanaf ca. 6 jaar
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Gek op paarden! 
 AVI-E3. Vanaf ca. 6,5 jaar

 
Vrolijke vriendenverhalen 

 Vanaf ca. 8 jaar

 
Het geheim van de dolfijnen 

Vanaf ca. 8 jaar

  
Wat een lol 

AVI-E3 en AVI-M4. Vanaf ca. 6,5 jaar

 
Het geheim van de  
gouden hockeystick 

 Vanaf ca. 8 jaar


