Ouderbericht 30 - 10 mei 2022
In het licht dat vanuit geestesdiepten
vruchtbaar wevend in de ruimte
het scheppen der goden openbaart:
Daarin verschijnt het wezen van de ziel,
verwijd tot het wereldbestaan,
en opgestaan uit de innerlijke macht
van de vernauwende zelfheid.
Agenda
ma 9 mei			
do 12 mei			
wo 18 mei			
do 19 mei			
za 21 mei 			
ma 23 mei			
do 26 mei			
vr 27 mei			

ouderkoor
schoolfotograaf // ouderavond klassen
bosdag kleuters
viltcafé // ouderacademie biografiek 7-14 jaar
lentemarkt
ouderkoor
hemelvaart alle kinderen vrij
alle kinderen vrij

Monique Neijndorff - Schoolleider
NIEUW LEVEN
Vlak voor de vakantie is Susan van der Steen met haar
kip en ei in de kleuterklas geweest. Tijdens het bezoek
besloot het kuikentje om uit haar ei te komen. Alle
kleuters keken met open mond en in stilte toe. We
konden het ei horen kraken. Het was een bijzonder
moment om samen dit nieuwe leven te mogen
verwelkomen.
SCHOOLPLEIN
Tijdens deze vakantie is de gemeente gestart met het
plaatsen van de eerste speeltoestellen. Wij waren blij
verrast dat ze er staan.
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Hexxje Design

Helaas hebben we de wilgenhutjes tijdelijk weggehaald, omdat ze steeds weer uit de grond getrokken
werden. Ze staan nu in het water om wortels te
ontschieten zodat ze straks steviger teruggeplaatst
kunnen worden.
VACATURE
In de meivakantie is er een vacature uitgegaan voor
volgend schooljaar. Deze is als bijlage in het ouderbericht toegevoegd. Het delen van deze vacature
wordt gewaardeerd. Zodra deze vacatures vervuld zijn,
kunnen wij verder met de bezetting van de klassen en
communiceren we wie in welke klas les gaat geven.
LENTEMARKT
Vandaag krijgen alle kinderen flyers mee voor onze
lentemarkt. Leuk als jullie ze willen delen met familie,
vrienden en buren. Bovendien vragen we nog ouders
die deze dag mee willen helpen. Denk hierbij aan het
opbouwen en/of afbreken, begeleiden van activiteiten,
maar ook als aanspreekpunt voor bezoekers. Opgeven
kan via Parro.
HERHALING 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 gaan worden.
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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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			

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.
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Het Onder Ossje
FOTOSPEURTOCHT BOTERBAZEN

Ga op zoek naar verborgen geschiedenis in Oss en maak meteen kans
om kaartjes te winnen voor de 3D audio theaterwandeling
Boterbazen.
De komende SOC voorstelling Boterbazen gaat over het opnieuw
kijken naar je stad: er is zoveel te ontdekken..
Met deze fotospeurtocht kun je er alvast mee beginnen. Leuk hoe
telkens nieuwe dingen opvallen als je anders kijkt! De fotospeurtocht
is gratis op te halen vanaf 29 april en in te leveren tot 1 juni bij
Groene Engel. Na 1 juni zal de winnaar bekend worden gemaakt.

DOCUS DE DAS AVONTURENPAD

Docus de Das heeft jouw hulp nodig!
Sinds de bosheks haar pan verandersoep in het meertje van het bos
heeft laten vallen heeft Docus zijn vriendjes niet meer gezien.
Alle dieren denken sindsdien dat ze een ander dier zijn. Docus durft
het bos niet meer in, anders verandert hij ook nog. Het bos kan alleen
bevrijd worden door het water uit het meertje over de wortels van de
oude toverboom te gooien aan het einde van het pad.
Alleen kinderen kunnen zonder gevaar het bos in en het water
aanraken. Kom jij Docus helpen?
Klik hier voor de folder.

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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