Ouderbericht 31 - 17 mei 2022
Opgestaan is uit de eigenheid
mijn zelf, en vindt zichzelf als wereldopenbaring
in tijd- en ruimtekrachten;
De wereld toont mij overal
de waarheid
als goddelijk oerbeeld van mijn voorstellingen.
Agenda
wo 18 mei			
do 19 mei			
za 21 mei 			
ma 23 mei			
do 26 mei			
vr 27 mei			
vr 3 juni			

Bosdag kleuters
Viltcafé // ouderacademie biografiek 7-14 jaar
Lentemarkt
Ouderkoor
Hemelvaart alle kinderen vrij
Alle kinderen vrij
Pinksterfeest

Monique Neijndorff - Schoolleider

LENTEMARKT
Aankomende zaterdag is het zover; onze Lentemarkt.
Zoals de voorspellingen er nu uitzien, zal het die dag
regenen. Gelukkig kan de markt zowel binnen als
buiten plaatsvinden. Wij hopen op een drukbezochte
open dag waardoor we onze mooie school goed
kunnen presenteren.
OUDERAVOND
Vorige week was de ouderavond voor de klassen.
Nadat we met juf Edith een Pinksterlied hadden
gezongen, nam Susan van der Steen de ouders mee
in hoe wij ons taal- en rekenonderwijs verbeteren.
Daarna is de klassenindeling voor komend schooljaar
bekend gemaakt.
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Hexxje Design

Wij zullen starten met 1 kleuterklas, 1 klas 1-2 en 1
klas 3-4-5 waar 1,5 fte leerkracht komt waardoor het
taal-, reken- en/of periodeonderwijs gelijktijdig door
twee leerkrachten onderwezen wordt. Deze week
staan de eerste sollicitatiegesprekken gepland. Zodra
de vacatures vervuld zijn, zullen we bekend maken
welke leerkracht aan welke klas gekoppeld wordt. Met
de toekomstige ouders van klas 3-4-5 is afgesproken
tegen het einde van het schooljaar nog een extra
ouderavond in te plannen.
PINKSTERFEEST
Hoewel het nog wat ver weg lijkt, komt het volgende
jaarfeest alweer om de hoe kijken. Het pinksterfeest.
Bij de kleuters zijn ze zich al aan het voorbereiden. Als
u daar naar binnen kijkt, zult u verrast worden door de
aankleding van het lokaal. Ook in de klassen
beginnen ze zich al voor te bereiden met de het
zingen van de liedjes en over niet al te lange tijd ook
het dansen rondom de meiboom. In de bijlage alvast
het jaarfeestboekje en de leerkrachten zullen na deze
week om hulpouders vragen.
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Kleuterklas
Stijn dwars door Amerika.
Eindelijk is het zover! Vanaf eind april is Stijn,
samen met papa Joost, mama Schanna en zusje Marit
een grote reis aan het maken dwars door Amerika.
Stijn is nog niet leerplichtig, dus was het nu of nooit. In de
klas hebben wij afscheid genomen met liedjes en
versjes en alle kinderen hebben een koffertje met een
wens gemaakt. Stijn heeft ons beloofd om mooie
ervaringen met ons te delen. Via het ouderbericht willen
wij jullie en onze kleuters op de hoogte houden van zijn
belevenissen.
Groetjes aan alle kinderen van Stijn.		

Bryce National Park

Het nieuwe huis van Stijn

SUPER Icecream

Zelf Marshmallows roosteren
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Watervallen bekijken Yosemity Park
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Klas 1 / 2
Voor de meivakantie hebben we onze vogelperiode afgesloten. Wat hebben we veel geleerd over de
verschillende vogels, waar ze leven, hoe ze hun nestjes
bouwen en door ze aan de categorieën van spelling te
koppelen hebben de kinderen van klas 1 een goede start
gemaakt en klas 2 extra geoefend en verdiept.
Zo hebben we geleerd dat de mus staat voor een
hakwoord ( je schrijft het woord zoals je het hoort ), de
valk staat voor een speciaal hakwoord ( je hoort een u
maar schrijft hem niet), een zanglijster is een zingwoord
( net als bij ding-dong ), een specht is een luchtwoord (
je schrijft cht behalve bij zegt, legt en ligt) en een vink is
een plankwoord ( je hoort een g maar schrijft nk ).
De vogels blijven nog een tijdje op het bord staan omdat
er nog een aantal vogels onderweg zijn om ons nog wat
nieuwe spelling categorieën te leren!
De vogelhuisjes zijn nog niet allemaal klaar, als er nog
ouders zijn die een middag of ochtend mee kunnen
helpen, dan horen wij het graag, dan kunnen de laatste
vogelhuisjes ook afgemaakt worden!
Vorige week zijn we gestart met de rekenperiode.
De kinderen (ook klas 1) leren de klok kennen. Klas 2
heeft hier al mee geoefend dus voor hun is het herhaling
en verdieping.
Voor klas 1 hele en halve uren en voor klas 2 de
kwartieren en minuten. Zowel de digitale als analoge
klok. Ik heb de kinderen de opdracht gegeven hier thuis
ook in te oefenen, dus mochten jullie een momentje zien
om hier samen met jullie kinderen naar te kijken, heel
graag!
Ook gaan we flink aan de slag met rekensommen en
het splitsen van de getallen. De focus op het zien van
de eenheden en de tientallen in een som. Klas 2 gaat de
tafels verder oefenen, ze kennen nu de tafel van 1, 2, 3, 5
en 10. Daar komt snel de tafel van 4 bij en vervolgens de
tafel van 6. Ook gaan we aan de slag met sommen onder
het tiental, zoals 32-8 of 74-15. Vervolgens gaan we met
geld aan de slag. Zowel hele euro’s als eurocenten en alle
biljetten.
Groetjes juf Sigi
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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
WIST JE DAT…

… het grootste wandkunstwerk in Oss
maar liefst 700 vierkante meter groot is?

BIJENDAG

Op zondag 22 mei komt
imker Toon de Groot alles
vertellen over bijen in het
Natuurcentrum de Maashorst te Nistelrode. Er zijn
verschillende bijensoorten
op het centrum waarover
veel verteld zal worden.
Daarnaast kunnen kinderen
die dag schilderen en
kaarsen maken.
De toegang is gratis en
aanmelden is niet nodig.

AVONDVIERDAAGSE OSS

De Osse Avondvierdaagse is een sportief
wandelfeest voor jong en oud,
georganiseerd door het KAKO en vindt
plaats van 13 t/m 16 juni.
Meer informatie en aanmelden
via deze link.

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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