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Hexxje Design

Ouderbericht 29 - 19 april 2022

Het spreekt tot het wereld-al,
zichzelf vergetend

en zijn oorsprong indachtig,
het groeiende mensen-ik:

Terwijl je mij bevrijdt
uit de boeien van mijn eigenheid

doorgrond ik in jou mijn ware wezen.

Agenda

Monique Neijndorff - Schoolleider

do 21 april   ouderacademie; biografiek 0-7 jaar
25 april t/m 6 mei  meivakantie
do 12 mei   schoolfotograaf
wo 18 mei   bosdag kleuters

PAASVIERING
Nadat onze leerlingen het verhaal ‘de paashaas en het 
gouden ei’ voorgelezen geluisterd hadden, vertrokken 
we met zijn allen naar het bos. Wat was het een 
heerlijk, zonnige dag waar volop gespeeld en ontdekt 
werd. Aan het einde van de ochtend hebben de 
leerlingen driftig gezocht naar de gekleurde eieren EN 
naar het gouden ei dat extra goed verstopt lag. Wij 
kijken terug op een fijn samenzijn.

TAAL EN REKENEN
Onze intern begeleider, Susan van der Steen, is na de 
analyse van de gemaakte cito’s volop aan de slag 
gegaan om met de leerkrachten te onderzoeken wat 
wij kunnen doen om de leerlingen grotere stappen in 
hun taal- en/of rekenontwikkeling te kunnen laten 
maken. 

https://www.beleven.org/verhaal/de_paashaas_en_het_gouden_ei
https://www.beleven.org/verhaal/de_paashaas_en_het_gouden_ei


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

We hebben o.a. gekeken naar de groepsplannen, 
methodes, instructiemomenten en leervaardigheden 
van de leerlingen. Hieruit is een plan voortgekomen 
waarmee wij dit schooljaar gaan starten en wat 
volgend schooljaar zal doorgaan. U krijgt deze week 
een uitnodiging voor een extra ouderavond waarin wij 
dit zullen toelichten.

WILGENHUTJES
Vorige week dinsdagavond zijn onze wilgenhutjes uit 
de grond getrokken. We hebben met de wijkagent 
kunnen afspreken dat hij ons Tiny Forest op zijn 
routine route heeft gezet. Met een bericht in 
kliknieuws hopen we dat ook onze buurtgenoten een 
oogje in het zeil willen houden. Gelukkig waren de 
volgende ochtend meteen helpende handen om de 
wilgenhutjes weer in de grond te zetten. 
Wij hopen dat ze genoeg rust krijgen om zich stevig 
in de grond te wortelen.

SCHOOLFOTOGRAAF 
Op donderdag 12 mei brengt de fotograaf een bezoek 
aan onze school.
Ze maakt van ieder kind een portretfoto en er worden 
klassenfoto’s gemaakt.
Direct na school vanaf 14.00 is er een mogelijkheid om 
met broertje(s)/zusje(s) op de foto te gaan.
Graag willen we weten hoeveel broertje(s)/zusje(s) 
foto’s er gemaakt gaanworden.
Via Parro kunt u zich hiervoor opgeven.
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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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KLANKBORDGROEP 

WAT   Kritisch meedenken in de leerlijn ‘digitale geletterdheid’.

WANNEER  Op donderdagmiddagen van 13.00u tot 14.00u op:
   21 april, 2 juni, 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.

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
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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.

Het Onder Ossje

JEUGDVOETBALDAGEN
Op donderdag 28 en vrijdag 29 april 
organiseert de jeugdvoetbalopleiding de jeugdvoetbaldagen op locatie van RKVS 
Margriet. Lees hier meer informatie.

BOMEN OVER BOMEN 
Op vrijdag 22 april opent Hof van Lof, in Megen, het 
seizoen met een middag als thema ‘bomen over 
bomen’ met vaste rondleidsters Marian Langens en 
Liduine Willemsen kijken we naar bomen en hun 
symbolische betekenis. 
Lees hier meer over de opening.

NATUURKNUTSEL-

MIDDAG
Op zaterdag 23 april organiseert 

Natuurcentrum De Maashorst een 

natuurknutselmiddag voor 

kinderen van 6 tot 14 jaar. De 

middag begint om 13.00 uur. Er 

wordt geknutseld met materialen 

uit de natuur die goed zijn voor de 

huid, ook wordt er die middag iets 

geknutseld waarmee de natuur 

nog mooier wordt. Lees hier meer 

over het programma.

VRIJHEIDSSOEP
In heel de Gemeente Oss wordt op 5 mei heerlijke 
vrijheidssoep klaargemaakt. Deze soep wordt per 
locatie op een andere manier aangeboden. Zo 
staat er de ene keer ook een lunch op het menu 
en de andere keer wordt er een picknick of een 
borrel georganiseerd, al dan niet in combinatie 
met betaalde hapjes en drankjes. Er zijn zo’n 20 
locaties waar je gratis samen soep kunt eten. 
Lees hier meer. 

mailto:d.vanbochove%40kleurenbos.nl?subject=
https://www.jeugdvoetbaldagen.com/
https://www.trefhetinoss.nl/uitagenda/3807246800/seizoensopening-hof-van-lof-bomen-over-bomen
https://www.natuurcentrumdemaashorst.nl/activiteit/zaadbommen-en-meer-p-zaterdag-23-april-om-13-00-uur/
https://www.natuurcentrumdemaashorst.nl/activiteit/zaadbommen-en-meer-p-zaterdag-23-april-om-13-00-uur/
https://www.trefhetinoss.nl/uitagenda/3728887798/gratis-vrijheidsmaaltijd-vrijheid-in-verbondenheid-oss

