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Ouderbericht 5 - 5  oktober 2021

Het doordringen van mijn wezensdiepten
verwekt een verwachtingsvol verlangen,

dat ik door zelfbeschouwing mezelf mag vinden
als zomerzonnegave, die als kiem

in de herfststemming verwarmend leeft
als de krachtbron van mijn ziel.

Agenda

Monique Neijndorff - Schoolleider

Donderdag 14 oktober Ouderavond klas 1/2, 19.30 - 21.00 uur
Woensdag 20 oktober  Ouderavond klas 3/4, 19.30 - 21.00 uur
Herfstvakantie		 23	oktober	t/m	31	oktober

Ondanks	de	regen	en	met	dank	
aan de leerkrachten en hulp-
ouders hebben de kinderen het 
Michaelsfeest in het bos van 
Herpenduin kunnen vieren. 
Met	het	mooiste	appelvrouwtje	
van het land durven de kinderen 
in	de	spelletjes	hun	eigen	draak	
te	verslaan.	Ze	hebben	met	
herfstige	moed	het	feest	beleefd.
En de herfst zet voort. De regen 

en	de	wind	zorgen	ervoor	dat	steeds	meer	bladeren	
onze	straten	bedekken.	Het	onstuimige	weer	maakt	
zowel onze rust als onze onrust zichtbaar. 
De	herfst	is	ook	de	tijd	voor	nieuwe	ideeën.	

Een nieuwe periode breekt aan; de leerkrachten 
en	leerlingen	gaan	met	frisse	moed	nieuwe	lesstof	
tegemoet.	

Brand in Oss
Het	zal	niemand	ontgaan	zijn	dat	in	korte	tijd	op	
drie scholen brand is geweest. 
Wij	leven	mee	met	de	leerlingen,	leerkrachten,	
ouders	en	omwonenden	van	de	scholen.	
Vanuit	de	gemeente,	politie	en	schoolbesturen	
is	een	samenwerking	ontstaan	ter	preventie	van	
brandstichting.	Dit	kunnen	we	niet	alleen	en	we	
vragen	dan	ook	iedereen	om	extra	alert	te	zijn.	
Mocht	je	iets	verdachts	zijn,	hoe	klein	ook,	meld	dit	
dan	meteen	bij	de	politie	op	nummer	0900-8844,	
of	bij	acute	dreiging	via	112.

Nieuwe aanmeldingen
Goed nieuws, onze kleuterklas begint al aardig vol 
te	raken.	Mochten	er	nog	broertjes	en	zusjes	zijn	die	
graag	naar	’t	Kleurenbos	komen,	maar	nog	niet	zijn	
aangemeld,	dan	adviseren	wij	om	dit	snel	te	doen	
zodat	we	een	plekje	kunnen	garanderen.



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

Klas 1 / 2

De	kinderen	van	klas	1	en	2	zijn	letterlijk	de	herfst	
ingelopen	tijdens	de	boswandeling	van	het	Michaëlsfeest.	
Het	was	een	natte	dag	maar	desondanks	hebben	we	veel	
plezier	gemaakt	met	zijn	allen.	We	sprongen	over	de	
drakenstaart,	voelden	blind	met	onze	handen	in	emmers,	
speelden	het	drakenstaarten	spel	en	zijn	tot	grote	hoogte	
geklommen.	Daar	hoog	in	de	lucht	moesten	we	onze	stem	
laten	klinken	om	een	boodschap	over	te	brengen.	

Ook	hebben	we	genoten	van	onze	eigen	gemaakte	
drakenbroden.	Die	waren	ook	wel	erg	mooi	geworden!
Wij	zagen	dappere	kinderen	die	veel	moed	hebben	
getoond	op	deze	middag!	Nogmaals	veel	dank	aan	de	
ouders	die	met	ons	mee	zijn	gegaan.

In de klas hebben we weer hard gewerkt. 
De	kinderen	van	klas	1	leren	steeds	meer	letters.	
We	leerden	deze	periode	de	i,k,m,s,aa,n,r	en	oo.
We	kunnen	inmiddels	zelfs	al	een	paar	woordjes	lezen	als	
we de klanken aan elkaar plakken. 

Klas	2	is	heel	druk	bezig	geweest	met	het	herhalen	van	de	
spelling	categorieën.	
Het hakwoord, speciaal hakwoord, zingwoord en l
uchtwoord stonden centraal. 
De	kinderen	leren	om	deze	categorieën	goed	te	herken-
nen.	Dat	geeft	houvast	bij	het	schrijven	van	de	woorden.

Komende	week	beginnen	we	met	de	eerste	rekenperiode	
van	dit	jaar.	Ook	daar	hebben	we	weer	veel	zin	in!
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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.

Knuffelvisite
Elke woensdag en zondag tussen 
13.30uur en 14.30uur kunnen  
kinderen	bij	de	Elzenhoek op 
knuffelvisite	bij	de	konijnen,	cavia’s	
en	ratjes.	De	entree	is	gratis.

 De Vavoo organiseert:
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kind  Slapen moet je leren. 
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Datum: dinsdag 19 oktober

Tijd: 19.30 tot 21.30 uur

Locatie:	Meander,	C
elebesstr

aat	12	Ni
jmegen

Kosten:	€	12,50
	p.p.	(con

tant)

Aanmelden: info@vavoo.nl

 De Vavoo organiseert:
Workshop Waldorfpop maken
De	liefste	pop	maak	je	zelf!
Zelf	een	pop	maken	voor	je	(klein)	kind	
is	iets	magisch	en	fantastisch.
Tijdens	deze	workshop	creëer	je	een	
klassieke	Waldorfpop	van	30	cm	lengte.

Docent:	Sjuul	Joly	 
website: www.atelierroodkapje.nl
Datum 1: 10 oktober of  
Datum 2: 17 oktober
Tijd: inloop: 09.00u, aanvang 09.30u 
Einde: 17.30 uur
Locatie:	Vrije	School	Meander,	 
Celebesstraat	12	in	Nijmegen
Kosten:	€	140		(contant	te	voldoen	op	
de	eerste	avond,	inclusief	materialen	en	
patroontjes).
Aanmelden	o.v.v.	pop	maken:	 
info@vavoo.nl
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