Ouderbericht 6 - 12 oktober 2021
Innerlijk tot nieuw leven gewekt,
kan ik de wijdten
van mijn eigen wezen doorvoelen,
en vervuld van kracht gedachtestralen
uit zielenzonnemacht
de levensraadselen tot oplossing schenken,
en menige wens doen vervullen,
waarvan de hoop reeds was vervlogen.
Agenda
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

Monique Neijndorff - Schoolleider
Afgelopen week is gestart met een studiedag waar
het team zich gebogen heeft over de biografie van
’t Kleurenbos. Dit heeft, naast bijzondere
gesprekken, geleid tot heldere inzichten waar
’t Kleurenbos nu staat, wat de school nodig heeft
en hoe we dit vorm kunnen geven. Voelbaar was
ieders verbinding met de school. Na de middag zijn
de leerkrachten hun nieuwe periode gaan voorbereiden. De kleuterjuffies hebben hun aandacht
bij de kleuters om de overdracht gefaseerd en
soepel te laten verlopen. In klas 1-2 zijn de kinderen
in de getallen gedoken en aan het rekenen geslagen
en klas 3-4 heeft is de kookperiode gestart bij
tuinderij ‘t Wild om zelf groenten te oogsten en
soep te koken.

gaat ze haar passie voor het vrijeschoolonderwijs
op de Johannesschool in Tiel voortzetten. Juffie Juul
blijft natuurlijk, met haar grote hart, als moeder en
als mens betrokken bij onze school.

Kleuterklas
Vrijdag 15 oktober is de laatste lesdag van juffie
Juul. Zij heeft vanaf de start van ´t Kleurenbos met
hart en ziel bij ons gewerkt. Na de herfstvakantie

Kinderboekenweek
We zitten middenin de kinderboekenweek. Mocht
je tijdens deze week (nog tot 17 oktober) een
kinderboek bij boekhandel Derijks kopen,

Op tijd In de klas
Graag willen we jullie eraan herinneren de kinderen
liefst tussen 8.20 uur en 8.25 uur op het schoolplein
aan de leerkracht over te dragen, zodat de klassen
gezamenlijk naar binnen kunnen om hun schooldag
te starten. Mocht dit onverhoopt een keer niet
lukken, dan graag aankloppen bij de klas en
wachten totdat de leerkracht komt. Zo kan het
ochtendritueel voor een groep ongestoord afgerond
worden.
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Hexxje Design

dan zouden wij het heel fijn
vinden om de aankoopbon te
mogen ontvangen. De box om
de bonnen te verzamelen staat
in het halletje. Aan het einde
van de kinderboekenweek
wordt het totaalbedrag opgeteld en mogen wij 20% van het
totaalbedrag besteden aan
boeken voor onze schoolbibliotheek.
libris.nl/derijks/nieuws
Schoolplein
Afgelopen week hebben we een bijeenkomst gehad
over het schoolplein. Vanuit de buurt zijn er geen
aanpassingen gewenst. Dit betekent dat er nog een
laatste check komt en dat dan het proces van aanschaf en bouw opgestart kan worden. De gemeente
geeft aan begin volgend kalenderjaar te beginnen.
De verwachting is maart. Mozaïek en ’t Kleurenbos
hebben de nadrukkelijke wens uitgesproken dat het
buitenlokaal van Tiny Forest eerder geplant mag
worden. Hierover binnenkort meer.
Pauze
De kinderen van het Mozaïek en ‘onze’ kinderen
kunnen elkaar nog niet altijd even makkelijk vinden.
Dit hebben we een paar keer opgemerkt bij de pau-

zes van de klassen.
Wij zijn hierover met elkaar en het Mozaïek in
gesprek gegaan zodat we allen alert zijn. Binnenkort
organiseren we een ontmoeting tussen onze
leerkrachten zodat we elkaar tijdens de pauzes
makkelijker aanspreken.
Hulp(groot)ouders gevraagd
Beste ouders/grootouders,
Wij zijn op zoek naar ouders of grootouders die
het leuk vinden om het breien in de klas op te
pakken.
Dit doen we het liefst elke week in klas 1 t/m 4.
Voor de kleuters gaat het om hulp bij handwerken.
Ben je iemand of ken je iemand die ons hierbij wil
helpen,  dan kun je contact opnemen met Monique
Neijndorff.
Ook met vragen kun je bij Monique terecht.
m.neijndorff@kleurenbos.nl
Groet, Juf Judith
Administratie
Wij hebben vorige week bericht gekregen dat de
man van Debby van Bochove ernstig ziek is. Zij
zullen regelmatig naar het ziekenhuis moeten. Dit
betekent dat Debby haar werkdagen flexibeler zal
inrichten en soms ook vanuit thuis zal werken. Jullie
zullen haar dus niet altijd op dezelfde dagen treffen.
Wil je haar in zekerheid bereiken, dan is mailen de
beste weg: d.vanbchove@kleurenbos.nl.

Klas 3 / 4
Op dinsdagmiddag is klas 3 /4 met 2 juffen en 3
mama’s meegereden naar tuinderij ’t Wild. Linda,
de eigenaresse, heette hen daar welkom en vertelde van alles over haar tuin. Over woel- en veld- en
spitsmuizen. Over hoe wormen de aarde vruchtbaar
maken. En over wat bedden zijn waar je niet in
kunt slapen. Alle kinderen hebben een speurtocht
gedaan over eetbare bloemen en groenten en
als kers op de taart mochten ze ook een aantal
groenten oogsten.
De volgende dag hebben ze met elkaar soep gemaakt van de geoogste groenten. Venkel, wortel,
groenselderij, courgette, groene paprika en prei.
Of was de kers op de taart de ‘snoepbloem’ van de
venkel die smaakte als een dropje?

Klas 3 /4 heeft de periode niet alleen soep gemaakt
maar is dagelijks bezig met recepten.
Recepten omrekenen, recepten schrijven, recepten
begrijpen en recepten koken.
Zo hebben ze met Michael deeg gemaakt voor 2
klassen en daarna drakenbroodjes gebakken.
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En de dag erna appelflapjes zonder suiker.
‘Nooit geweten dat dat zo lekker was, juf!’ zeiden
kinderen die dachten dat suiker een essentieel
onderdeel moest zijn van een appelflap.
De groenten hebben we dus uit de tuin geoogst,
maar voor de rest van de recepten moesten er
steeds boodschappen gedaan worden.
Bij het boodschappen doen mogen er steeds 3 of 4
kinderen mee naar de winkel. Een winkel is een
schat aan leuke rekenopgaven. Super leuk en super
leerzaam dus, deze kookperiode!

Het Onder Ossje
Pompoenen

Op de Litherweg 27 (tegenover
basisschool de Mettegeutel) zijn
sierpompoenen te koop. De opbrengst
van de verkoop gaat naar Kika. Je mag
zelf pompoenen uitkiezen en het
bedrag in bus doen.

Week van de Opvoeding

Afgelopen week was de week van de
opvoeding. Deze stond in het teken van
‘goed voor jezelf zorgen’. Naar aanleiding
van deze week is een online magazine
gepubliceerd. Deze delen wij graag.

Het Onde

EURITMIETJES

Tips?

Hebben jullie oo
k leuke tips of
ideeën 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 vrijescho
ol.

r Ossje

Donderdag 14 oktober en donderdag 21 oktober
is het mogelijk om tussen 13.45uur en 14.15uur
tweedehands euritmietjes (5 euro per paar) aan
te schaffen.

Mocht je zelf euritmietjes te koop of te ruil willen
aanbieden, dan kan dat in deze rubriek.
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