Ouderbericht 8 - 2 november 2021
Het licht uit geestesdiepten,
streeft naar buiten gelijk de zon:
het wordt tot wilskracht van het leven
en straalt zijn licht in het duister van de zinnen,
om krachten voort te brengen,
die scheppingsmachten vanuit zielenkracht
in het werk der mensen laten rijpen.
Agenda
2 november 		
11 november
19 november
24 november
30 november

Benodigdheden Sint Nicolaas ophalen tussen 13.30 uur en 18.30 uur
Sint Maarten van 18.00uur tot 19.30 uur
Werkmiddag Sint Nicolaas van 15.00 uur tot 17.00 uur
Ouderavond kleuters leerrijpheid van 19.30 uur tot 21.00 uur
Plantdag Tiny Forest

Monique Neijndorff - Schoolleider
Hopelijk is iedereen weer uitgerust na een week
vakantie. Een week waarin de herfst zich van alle
kanten heeft laten zien; wind, regen en zon. Met de
klok die in tijd is teruggezet, mogen we opnieuw in
ons ritme van de donkere dagen komen.
Tiny Forest
De kinderen van klas 3 / 4 en kinderen van het
Mozaïek hebben samen gewerkt aan een ontwerp
voor Tiny Forest. Het was een inspirerende middag
waaruit veel ideeën zijn ontstaan. De architect van
de gemeente is er nu mee aan het werk om tot een
definitief ontwerp te komen. Op 30 november staat
de plantdag gepland. De kinderen vanaf klas 1
mogen hun eigen boom planten. Ze krijgen een
boompaspoort waarop ze kunnen bijhouden
hoeveel hun eigen boom groeit. Als de nieuwe
maatregelen het toestaan, nodigen wij ook ouders

uit om mee te komen helpen. Hierover en over het
definitieve programma zal volgende week al meer
bekend zijn. Houd ons ouderbericht in de gaten.
Boom geplant
Tijdens de algemene ouderavond
in september hebben jullie mooie
woorden voor ’t Kleurenbos achtergelaten. Deze woorden zijn aan de
takken van een papieren boom in
onze hal gehangen. Wij laten ze dagelijks op ons inwerken. Dank voor
jullie en Edith Romme bedankt voor
het realiseren van deze boom.
Intern begeleider
Onze nieuwe intern begeleider is Susan van der
Steen. Zij zal vanaf deze week beginnen met haar
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werkzaamheden. Veel van jullie kennen haar al als
moeder of als juf. Vorig schooljaar heeft zij in klas 1
de lessen van juf Evanne waargenomen.
Wij verwelkomen Susan opnieuw als collega.
Klas 1-2
Juf Judith heeft besloten om te stoppen bij
’t Kleurenbos zodat ze volledig bij haar gezin kan
zijn. Een dapper besluit en voor ons een uitdaging
iemand te vinden die net zo stevig naast juf Sigi
staat. Ons streven is om voor de kerstvakantie een
geschikte leerkracht te vinden. Omdat juf Judith
nog niet meteen vertrekt, besluiten wij nog niets
tegen de kinderen te vertellen. Zo hoeven zij zich
niet bezig te houden met onbeantwoorde vragen
en kunnen de lessen in rust doorgaan. Het is fijn als
jullie dit ook nog niet met de kinderen delen. Zodra
wij meer weten, zal dit in het ouderbericht gedeeld
worden.

dag kunnen vieren zoals we dit voor de vakantie
bedacht hebben. In het volgende ouderbericht
plaatsen we de definitieve planning.
Werkmiddag Sint Nicolaas
Vandaag kunnen de benodigdheden voor het Sint
Nicolaas cadeau opgehaald worden. De leerkrachten hebben de materialen en beschrijvingen klaargelegd. Sommige werkjes vragen wat meer handigheid, creativiteit en/of tijd. Kijk alvast of je er zelf
uitkomt. Op vrijdag 19 november hebben we een
werkmiddag gepland. Jullie zijn dan van 15.00uur
tot 17.00uur welkom op school om samen te werken aan het cadeau voor je eigen kind. Handig voor
als je ergens niet uitkomt en ook gewoon gezellig
met elkaar.

Sint Maarten
De leerkrachten hebben vanuit Parro een bericht
verstuurd over de invulling van Sint Maarten. Wij
hopen dat we volgende week donderdag de feest-

Klas 1 / 2
Wij hopen dat jullie een heel fijne herfstvakantie
achter de rug hebben. We zijn getrakteerd op mooie
dagen en konden volop genieten van het prachtige
seizoen 'herfst'.
De komende periode duiken we met de kinderen
nog dieper in de natuur en zullen de herfst beleven
tijdens onze eerste heemkunde periode.
Komende week sluiten we de rekenperiode af.
De kinderen van klas 2 zijn druk in de weer geweest
met de analoge en digitale klok.
We kennen de hele en halve uren van de digitale
klok en begrijpen nu dat we bij 'half 7' de 7 nog
niet op de digitale klok zien staan en dat de 30 op
de klok betekent dat er 30 minuten voorbij zijn. We
hebben ook een leuk lied geleerd over de klok en de
verschillende wijzers.
Daarnaast hebben we gerekend met geld en geleerd
hoe je een bedrag met zo min mogelijk munten of
briefjes kan betalen.

Klas 1 heeft de cijfers geleerd. De cijfers 1 t/m 8
kennen we al goed. Deze week leren we de 9 en
10 er ook nog bij. We oefenen veel met materiaal.
Kabouter plus en kabouter min leren ons zelfs al de
eerste sommetjes. Wij vinden dat de kinderen heel
erg hard gewerkt hebben.
We kijken uit naar het feest van Sint Maarten. Wat
fijn dat we dat dit jaar met elkaar mogen vieren.
Als u zich nog wilt opgeven als hulpouder dan kan
dat natuurlijk via Parro.
Ook zijn wij nog op zoek naar enthousiaste leesouders voor de kinderen van klas 2.
De eerste boekjes om samen te lezen zijn binnen
dus wij beginnen hier graag zo snel mogelijk mee.
Het gaat om lezen met een klein groepje kinderen
van klas 2 tussen 08.40 en 09.00 op alle schooldagen.
Hartelijke groet,
Judith, Sigi en Anne-Mai
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Het Onder Ossje

GEOSFEER

WIST JE DAT…ag van de maand

Op zondag 14 november aanstaande zal in de Berchplaets in
Berghem de jaarlijkse stenen-,
fossielen en mineralenbeurs
gehouden worden.
Naast een markt vol prachtige
fossielen, mineralen, sieraden
en gesteenten van over de hele
wereld, is er ook een expositie van
vondsten door geo-leden.
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SINT MAARTEN

Wil je naast de bijlage nog meer weten over Sint Maarten of
andere jaarfeesten? Neem dan eens een kijkje op Everyday
Mommyday. Daar staan ook veel liedjes te luisteren.

Het Onde
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.
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