Ouderbericht 27 - 5 april 2022
Wanneer vanuit de wereldwijdten
de zon spreekt tot de menselijke zinnen
en vreugde uit de zielendiepten
zich met het licht verenigt bij het zien,
dan trekken vanuit de omhulling van het zelf
gedachten tot in de verten van de ruimte
en binden verdoezeld
het menselijk wezen aan het zijn van de geest.
Agenda
6 april 				
MR vergadering
8 april				PalmPasen
14 april			
Paasviering // bosdag met de hele school
15 april			
Studiedag; kinderen zijn vrij
18 april			
Tweede paasdag; kinderen zijn vrij
21 april			
Ouderacademie; biografiek 0-7 jaar

Monique Neijndorff - Schoolleider
SCHOOLFOTOGRAAF
Op donderdag 12 mei komt onze schoolfotograaf weer
op school. Zij zal vanaf 9.00uur starten met het maken
van de portret- en klassenfoto’s.
Wij communiceren tijdig een rooster.
EURITMIE VOOR OUDERS EN OPVOEDERS
De Vavoo, vrije academie voor ouders en opvoeders,
organiseert weer scholing voor ouders. Na het succes
van de euritmie van meester Bert, toch leuk om weer
even onder de aandacht te brengen:
Euritmiecursus: Dicky Dubbelman heeft haar hele
werkzame leven euritmie gegeven aan basis- en
middelbare scholen.
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Hexxje Design

Nu kan ze het doorgeven aan ouders en andere
geïnteresseerden en dat doet ze met passie en plezier.
En wij zijn verheugd dat we kunnen aankondigen dat
Dicky, met haar vaste begeleider op piano, een cursus
gaat verzorgen van vijf avonden.
Als je wilt weten hoe euritmie werkt, als je nieuwsgierig bent geworden door wat je van je kind hoort of als
je
gewoon zin hebt om mee te doen dan kun je je
opgeven.
Op woensdagavond: 11, 18, 25 mei en 1 en 8 juni
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: Meander, Celebesstraat 12 in Nijmegen
Prijs: € 85,00
(contant te voldoen op de eerste avond)
Maximum aantal deelnemers: 20
Voor meer informatie zie: www.vavoo.nl
OUDERPARTICIPATIE
Voortaan de bijlage ‘ouderparticipatie’ om op de
hoogte te blijven van wat er samen met jullie in onze
school gedaan en gevraagd wordt.
Wil je je aanmelden voor een bepaalde activiteit? Dat
kan via Parro. De eerste activiteiten staan er al
gepland.
Heb je ideeën of vragen?
Dat kan via info@kleurenbos.nl.
WILGENHUTJES
Gisteren zijn de wilgenhutjes in ons Tiny Forest
geplaatst. Ze staan er uitnodigend bij, echter hebben
ze nog zo’n drie weken tijd nodig om zich in de grond
te wortelen. Dan zijn ze stevig genoeg om in te spelen.
Dat wordt nog een hele uitdaging om de hutjes alleen
van buitenaf te aanschouwen.
OPEN LES EURITMIE
Op woensdag 13 april nodigen meester Bert en
meester Rick jullie uit om een kijkje te komen nemen
in de euritmieles. Meedoen mag ook!
09.00u - kleuters
09.30u - klas 1-2
11.00u - klas 3-4
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Ouderparticipatie

24 JUNI
SINT JAN / 5-JARIG BESTAAN / GRONDSTEENSPREUK
WAT			
			
			
			
			

Sint Jansfeest en ons 5-jarig bestaan; een feestelijke bijeenkomst voor ouders, 		
familie, buurtbewoners en alle mensen die zich met onze school
verbonden hebben. Op deze dag zal ook onze grondsteenspreuk voor het eerst 		
voorgedragen en, volgens ritueel, in de grond gelegd worden. Wij vragen ouders 		
die deze dag mee willen voorbereiden.

WANNEER		
			

13.30 – 14.00u - 19 april
13.00 – 14.00u - 24 mei, 7 juni, 21 juni

TIJDSBESTEDING Ongeveer 10 uur

VILT CAFE
WAT			

Onder begeleiding van Debby van Bochove vilten voor de seizoen tafels in de school.

WANNEER		
			
			

Donderdag 7 april van 8.30uur tot 10.00u - Pasen
Donderdag 19 mei van 8.30uur tot 10.00u - Pinksteren
Donderdag 16 juni van 8.30uur tot 10.00u - SintJan

TIJDSBESTEDING 1,5 uur per jaarfeest

TINY FOREST APP GROEP
WAT			
Samen met ouders van het Mozaiek, buurtbewoners en IVN zorg dragen voor ons
			
Tiny Forest. Zodra iemand uit de werkgroep ziet dat er onderhoud nodig is, wordt
			
een oproep in de app geplaatst wie op welk moment met wat mee wil en
			kan helpen.
WANNEER		

Flexibel

TIJDSBESTEDING Flexibel
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OUDERKOOR
WAT			
			

Onder begeleiding van Hester Visscher samen zingen ter voorbereiding op een
presentatie 24 juni Sint-Jansfeest en 5-jarig bestaan.

WANNEER		
			

11.30u – 12.00u
9 mei, 23 mei, 6 juni, 20 juni. Presentatie 24 juni.

TIJDSBESTEDING Ongeveer 8 uur

KLANKBORDGROEP
WAT			
			

Onder begeleiding van Hester Visscher samen zingen ter voorbereiding op een
presentatie 24 juni Sint-Jansfeest en 5-jarig bestaan.

WANNEER		
			

Op donderdagmiddagen van 13.00u tot 14.00u op:
21 april, 26 mei, 23 juni, 7 juli

TIJDSBESTEDING 4 uur

OUDERACADEMIE
WAT			
			
			

In deze drieluik nemen wij je mee in drie ontwikkelingsfasen van de jonge mens. 		
Gezien vanuit de antroposofie en gekoppeld aan jouw eigen biografie.
Ga samen op ontdekkingsreis.

WANNEER		
			
			
			

Op donderdagavonden
21 april van 19.30 tot 21.00u - biografiek 0-7
19 mei van 19.30 tot 21.00u - biografiek 7-14
9 juni van 19.30 tot 21.00u - biografiek 14 - 21

TIJDSBESTEDING 1,5 uur per keer
		
De avonden zijn ook los van elkaar te volgen.
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Het Onder Ossje
NATIONALE MUSEUMWEEK

Waar doe jij inspiratie op? Stap uit je
dagelijkse patroon. Verwonder je in
het
museum, samen of alleen. Open je we
reld
tijdens de Nationale Museumweek,
4 t/m
10 april 2022. Lees hier meer.

HOOFD HART HANDEN

Wil je meer weten over het denken,
voelen en willen? Lees in dit artikel
over hoe deze driedeling plaats vindt
in de ontwikkeling van de mens.

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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