Ouderbericht 32 - 24 mei 2022
Mijn zelf dreigt me te ontvluchten,
machtig aangetrokken door het wereldlicht.
Voorgevoel, kom jij nu
krachtig voor je rechten op,
vervang in mij de macht van het denken,
die in de schijn der zinnen
zichzelf verliezen wil.
Agenda
do 26 mei			
vr 27 mei			
vr 3 juni			
ma 6 juni			
di 7 juni			
do 9 juni			
ma 13 juni			
wo 22 juni			
vr 24 juni			
wo 29 juni			

Hemelvaart alle kinderen vrij
alle kinderen vrij
Pinksterfeest
2e Pinksterdag, alle kinderen vrij
Studiedag, alle kinderen vrij // oudergroep 5-jarig bestaan
Ouderacademie biografiek 14-21 jaar
Start citotoetsen vanaf klas 1
MR vergadering
SintJansfeest // grondsteenspreuklegging // 5-jarig bestaan
Bosdag kleuters

Monique Neijndorff - Schoolleider
Afgelopen zaterdag was onze allereerste lentemarkt.
Het was een gezellig drukbezochte markt waar jong en
oud zich door elkaar heen bewoog. Er waren prachtig
verzorgde kramen met een diversiteit aan producten.
Leerlingen uit de verschillende klassen hadden een eigen kraam met zelfgemaakte creaties en appelflappen,
een prijsvraag en er werd zelfs live gezongen.
Elize en Noël, oprichters van onze school, waren ook
aanwezig. Onze samenwerking met Meteoor is
versterkt. Wij kijken terug op een geslaagde dag en
willen alle leerkrachten, ouders en kinderen enorm
bedanken voor hun inzet.
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Hexxje Design

OUDERACADEMIE
De eerste twee ouderacademies zijn geweest. Aan de
hand van de levenscyclus van zeven jaar hebben we
gesproken over de ontwikkeling van geboorte tot
puber. Welke veranderingen komen we tegen in onze
ontwikkeling; wat zien we bij onze eigen kinderen en
hoe is onze eigen ontwikkeling verlopen. Daarnaast
zijn het drieledig en vierledig mensbeeld ter spraken
gekomen en ook de temperamenten zijn aangestipt.
Er staat dit schooljaar nog een ouderacademie op de
agenda en er is nog plaats voor deelname.
De ouderacademie-avonden voor volgend schooljaar
staan al in onze jaaragenda. Mocht je interesse hebben
in een specifiek onderwerp, geef dit dan aan via
info@kleurenbos.nl, dan kijken wij of we dit kunnen
inpassen.
SCHOOLPLEIN
Inmiddels hebben we contact gehad met de aannemer.
Het plan was om afgelopen maandag alle tegels uit
het schoolplein te halen, maar gezien de vrije dagen
deze week is besloten om hier maandag 30 mei mee
van start te gaan. Alle tegels gaan eruit. Ze starten bij
het Mozaïek en werken zo richting Meteoor totdat alle
tegels opnieuw gelegd zijn.
Er zal telkens een deel van het schoolplein toegankelijk
blijven zodat onze kinderen kunnen blijven
buitenspelen. Deze ‘operatie’ duurt maximaal twee
weken.
VIJFJARIG BESTAAN
Voor ons vijfjarig bestaan op 24 juni zijn wij nog op
zoek naar ouders die willen meedenken aan de
invulling en aankleding van deze dag. Deze viering valt
samen met de grondsteenspreuklegging en Sint Jan.
Voor deze dag is de Waldorf-100-klok gereserveerd.
Deze mag worden opgehaald in Krimpen a/d IJssel.
Ook hiervoor zoeken we nog hulp. Aanmelden kan via
Parro. Mochten er vragen zijn, mail dan naar
info@kleurenbos.nl
VRAGENLIJST OUDERS/VERZORGERS
Vorige maand is er een oudertevredenheidsonderzoek uitgegaan. Inmiddels zijn de opbrengsten hiervan
bekend. Deze delen wij in de bijlage. Mochten hierover
nog vragen en/of opmerkingen zijn, dan kan dit via
m.neijndorff@kleurenbos.nl maar je mag ook even bij
me binnenlopen.
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Pinksterfeest 3 juni 2022

Lieve ouders,
Graag informeren wij jullie over de Pinksterfeestdag op
3 juni 2022. Voor de kinderen zal dit hele een
ervaring zijn want Pinksteren is op school een feest van
licht en kleur.
De kleur wit staat voor vrouwelijke energie, rood staat
voor de mannelijke energie en lila of roze voor de
verbinding tussen hemel en aarde.
De oudste jongen en het oudste meisje uit de kleuterklas
vormen een bruidspaar.
Dit jaar is Ayla de Pinksterbruid en Kamil onze
Pinksterblom. Dit Pinksterbruidspaar symboliseert
‘het huwelijk’ tussen moeder aarde en de zon waardoor
het land weer vruchtbaar wordt
Klas 1 en 2 heeft al geoefend met het draaien van de linten
en het zingen van het lied. ‘Kijk naar de kleuren van onze
linten.’
In de kleuterklas wordt ook druk geoefend en staat het
ochtendspel in het teken van het Pinksterfeest en
de Pinksterbruiloft.
Alle kleuters oefenen de liedjes, versjes en kringspellen
die behoren bij dit feest. Zij hebben ook al hard gewerkt
aan hun prik- en vouwwerkje, zodat alle duifjes op tijd
klaar zijn.
De duifjes staan symbool voor vrede en voorspoed. Ook
hebben veel kleuters op bijenwasdag (vrijdag) een
regenboog gemaakt. Dit staat symbool voor de brug
tussen hemel en aarde.
Lotta en Ryan zijn dit jaar bruidsmeisje en bruidsjonker
en zullen de bloemenboog, symbool voor vruchtbaarheid
dragen.
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Meer informatie over de symbolische achtergronden van dit feest staan in het ouderbericht van
vorige week.
Vrijdagochtend 3 juni
De kinderen mogen op 3 juni in WITTE of lichte
kleding naar school komen. De bruid en de bruidegom komen in gewone of witte kleding naar school
en worden tijdens de bruiloftsceremonie door hun
ouders in de klas verkleed als bruid en bruidegom.
Wij vragen de deelnemende (hulp)ouders ook
WITTE of lichte kleding te dragen.
Tijdens het Pinksterfeest dragen de meisjes een
gevlochten bloemenkrans in het haar. De jongens
dragen een armbandje met een belletje.
De belletjes staan symbool voor het verjagen van
het kwaad.
Juffie zorgt voor de kransen en de armbandjes.
Na de ceremonie lopen we zingend door de buurt
en bij aankomst komen we in de klas bij elkaar en
daar zullen de bruid en bruidegom nog wat
trakteren.
Vrijdagmiddag 3 juni 13.15 uur
Bij droog weer zullen de kinderen vanaf klas 1,
dansen op het schoolplein om de meiboom. De
boom heeft kleurige linten en dansend maken de
kinderen ingewikkelde patronen.
Ouders worden van harte uitgenodigd om hierbij
op het plein rond 13.15 uur aanwezig te zijn in en in
WITTE of lichte kleding naar school komen.
Om 13.45 uur sluiten de kinderen in de eigen klas
de dag af samen met de juf.
De kleuters kijken naar de dans van klas 1 en 2.
Wij hopen samen met jullie een prachtig
Pinksterfeest te vieren.
Namens Evanne, Lili, Sigi, Anne Mai en Edith.
Liedjes en versjes om thuis te oefenen
• Doe open nu het Duivenhuis
• Lied van de Pinksterblom
• Meiboom lied
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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…

Op onze Lentemarkt ook ouders met een
kraam aanwezig waren.
Het was erg leuk om het werk van deze
getalenteerde ouders te ervaren.

HEKSJEDAG

GROOTSTE WANDKUNSTWERK OSS

Heksjeroute is een beleefpad
gemaakt voor kinderen in de
Geffense Bosjes met speelmogelijkheden gemaakt van
boomstammen en QR-codes met
weetjes over het bos.

Vorige week stond deze er al als wist je dat je.
Hebben jullie het kunstwerk al
gevonden? Bekijk hier waar het maar liefst
700 vierkante meter grote wandkunstwerk
te vinden is.

Zaterdag 11 juni wordt er een
Heksjedag georganiseerd met
activiteiten voor de kinderen
verspreid over de route. Zo kun
je een heksenbezem, zwerfkei of
toverstaf knutselen, jezelf laten
schminken of een glitter-tattoo
laten zetten. Met natuurlijk iets
lekkers voor onderweg!

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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