Ouderbericht 28 - 12 april 2022
In het uiterlijke van het rijk der zinnen
verliest de gedachtemacht haar eigenheid;
Geesteswerelden vinden de mensentelg terug,
die zijn kiem in hen,
zijn zielenvrucht echter
in zichzelf moet vinden.
Agenda
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
25 april t/m 6 mei		
Meivakantie
18 mei				Bosdag kleuters
12 mei				Schoolfotograaf

Monique Neijndorff - Schoolleider
PALMPASEN
Onze kleuters en leerlingen van klas 1-2 hebben
afgelopen vrijdag zingend rondom de school
gewandeld met al hun prachtig versierde Palmpasen
stokken. Met gepaste trots toonden zij hun
kunstwerkjes waaraan ze ijverig hebben gewerkt.
Vol verwachting kijken we uit naar de paasviering
in het bos.
VILTCAFE
Afgelopen donderdagochtend was het een drukke en
gezellige boel in ons ‘teamquarium’. Er werd volop
gevilt door (groot)moeders en er was zelfs een zoet
spelende baby aanwezig. Onder het geklets werd stevig
doorgewerkt om aan het einde van de ochtend in
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iedere klas een nestje met gevilte eitjes te kunnen
brengen. De kinderen mogen trots zijn op de met
liefde gemaakte kunstwerkjes die op de seizoenstafels
pronken.
OUDERLIJKSCHENKINGEN
De meeste ouders hebben alweer bericht gehad over
de jaarlijkse ouderschenking. Vanuit de rijksoverheid
krijgen wij veel bekostigd. Dit is voldoende om het
onderwijs in de basis te verzorgen. Met de ouderschenkingen realiseren we onder andere de pianist bij
euritmie, de aanschaf van natuurlijke materialen zoals
bijenwas en (sprookjes)wol, organisatie en materialen
rondom de jaarfeesten, kunnen onze leerkrachten in
de zomer naar een scholingsweek vrijeschoolonderwijs, organiseren wij het viltcafe en de ouderacademie
en bekostigen wij ons abonnement bij de vereniging
van vrijescholen. Jaarlijks leggen wij hierover verantwoording af bij de MR en GMR. De ouderschenking
is altijd vrijwillig en naar draagkracht. De inning en
toedeling van schenkingen van ouders is in handen van
de Stichting Vrienden van Pallas.
OUDERVRAGENLIJST
Vorige week is er een oudertevredenheidsenquête
vanuit Pallas verstuurd. Door een fout in de mailinglijst
zal er deze week een nieuwe mail komen. Onze vraag
aan jullie is om deze vragenlijst in te vullen. Voor ons
geeft het veel inzicht in wat goed gaat en waarin wij
ons mogen verbeteren. We zullen de bevindingen met
jullie delen.
PARKEREN AUTO’S
Steeds vaker zien we bij het ophalen en/of wegbrengen van de kinderen dat er auto’s op het gras
geparkeerd staan. Op dit moment wordt er weer
veel gecontroleerd. Om de verkeersdoorstroom te
behouden en boetes te voorkomen, vragen wij jullie
om auto’s in de daarvoor bestemde parkeervakken te
parkeren.
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, heb je ideeën of vragen? Dat
kan via info@kleurenbos.nl.
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Klas 1 / 2
In klas 1-2 is het de afgelopen maand lekker druk geweest.
Tot nu toe zitten we in de taalperiode; 's ochtends lezen de
kinderen in tweetallen hetzelfde boek, we hebben bloemzaadjes
in TinyForest gezaaid en we hebben verschillende voorbereidingen
voor Pasen gedaan. Daarnaast hebben we de verjaardagen van verschillende leerlingen gevierd en we zijn blij met onze nieuwe vaste
juf.
Onze taalperiode zijn we begin maart begonnen en duurt tot de
meivakantie. De focus ligt op klankgroepenwoorden; een nieuw
onderwerp voor klas 1 leerlingen en kans om kennis bij te werken
en te verbeteren voor klas 2 leerlingen. Om het onderwerp
alledaagser en interessanter te maken voor de leerlingen, hebben
de juffen een oplossing gevonden in de vorm van vogelperiodes. Dit
betekent dat bij elke klankgroepwoorden één vogel hoort, bijvoorbeeld; het hakwoord is de mus, het zingwoord is de zanglijster. Juf
Sigi heeft een boom met verschillende vogels op de takken
getekend en voor elke nieuwe groep komt er een nieuwe vogel
aangevlogen.
De leerlingen hebben ook andere kennis over vogels geleerd, zoals;
aantallen vogels, voedsel, leefgebied, zang, hoogte, leeftijd. In
maart gingen we wandelen om vogels te spotten en te bespreken of
de straten en gebieden geschikt voor vogels zijn. Ook houden we de
vogels rondom de school in de gaten. Zo hebben we gemerkt dat er
eksters een nest aan het bouwen zijn.
Vorige week dinsdag, nationale buitenlesdag, hebben leerlingen
bloemzaadjes in TinyForest gezaaid. Ondanks een regenachtige en
winderige dag, werd het hele TinyForest ingezaaid met zaden.
Hopelijk kunnen we in de zomer veel bloemen zien.
Voor het aankomende jaarfeest, Pasen, hebben de leerlingen
verschillende voorbereidingen gedaan. Er hangen kunstwerken aan
de muren van de klas, we hebben verschillende liedjes geoefend
tijdens koorles, er zijn haantjes gebakken en paasstokken gemaakt,
met hulp van ouders en juffen, en op Palmpasen zijn we in een
optocht rond de school gewandeld.
Aanstaande donderdag gaan we met de hele school naar het bos en
daar hebben we zin in!
We zijn erg blij dat juf Edith elke donderdag en vrijdag lesgeeft.
We zijn dankbaar voor de vervangende leraren dat ze ons
geweldige lessen hebben gegeven en tijd met ons hebben doorgebracht. Een vast ritme is belangrijk en het is goed om te weten wat
en wie er elke schooldag op ons wacht.
Anne-Mai Nakk
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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 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, 13 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
SPROOKJESFEEST

Donderdag 5 mei vieren ze Bevrijding
sdag
op natuurcentrum en kinderboerde
rij De
Elzenhoek. Vier samen vrijheid door
de
kinderboerderij van 12.00u-16.00u
voor
één middag om te toveren tot een spr
ookje! Kom gerust verkleed. Lees hier me
er
over het sprookjesfeest.

BOSSHALTES OSS

De kunstwandelroute is nog t/m het
paasweekend te
bezoeken. Vijftien regionale kunstenaa
rs hebben
de klassieke kruiswegstaties op eige
ntijdse en
inspirerende wijze verbeeld. Vijf dich
ters maakten
gedichten bij de kruisweg. Een wandel
route van iets
meer dan 2 kilometer leidt je langs dez
e 'haltes in het
bos'. Lees hier meer informatie.

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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