Ouderbericht 33 - 31 mei 2022
De macht der zinnen groeit
verbonden met het scheppen der goden.
Ze onderdrukt in mij de kracht van het denken
tot een droomachtige onbewustheid.
Wanneer een goddelijk wezen
zich wil verenigen met mijn ziel,
moet het menselijk denken
zich tevreden stellen met een bestaan als droom.
Agenda
vr 3 juni			
ma 6 juni			
di 7 juni			
do 9 juni			
ma 13 juni			
wo 22 juni			
vr 24 juni			
wo 29 juni			

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
KONINGSKINDEREN
Onze oudste kleuters hebben vorige week in klas 1
mogen werken. Ze waren supertrots dat ze al even
mochten sfeer proeven in de klas met de kinderen bij
wie ze volgend in de groep komen. Er werd ijverig
gewerkt. Heel leuk te zien hoe groot ze groeien.
LOKALEN BOVENVERDIEPING
Twee weken geleden kregen wij vanuit de gemeente
het bericht dat het Mozaiek ruimte zoekt en dat wij
ruimte over hebben. Aangezien het pand van de
gemeente en geen eigendom van ’t Kleurenbos is,
kunnen we niet anders dan meebewegen.
Wij zijn samen om de tafel gaan zitten om voor de best
mogelijke oplossing te gaan.
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Hexxje Design

Afgesproken is dat het Mozaiek volgend schooljaar de
twee lokalen van de bovenverdieping in gebruik gaat
nemen. Zij zullen gebruik maken van de achteringang
zodat onze leerlingen nog steeds een eigen school
ervaren.
Concreet betekent dit dat komend schooljaar al onze
klassen op de benedenverdieping zijn.
Klas 3-4-5 verhuist naar beneden. Wij maken het
speellokaal ‘klasklaar’. De tweede kleuterklas blijft nog
even beschikbaar, maar naar verwachting niet het hele
schooljaar. Dat betekent dat er in de hal ruimte
gecreëerd moet worden voor werkplekken maar ook
voor bijvoorbeeld euritmie. Vorige week is er een aannemer geweest om een plan te maken voor
flexibele wanden in de hal, zodat de ruimte opgedeeld
kan worden. De gemeente heeft toegezegd een
bijdrage hieraan te leveren. Zodra het ontwerp en plan
van uitvoering definitief zijn, communiceren we dit in
het ouderbericht. De afspraak is dat de twee lokalen
voor schooljaar 2022-2023 door Mozaiek in gebruik
genomen worden. Ook ’t Kleurenbos groeit, daarom
komen gemeente, Mozaiek en ’t Kleurenbos eind dit
kalenderjaar weer bij elkaar om met de leerling
prognoses te overleggen hoe schooljaar 2023-2024
eruit gaat zien.
SOLLICITATIES
De sollicitatieprocedure voor leerkrachten klas 3-4-5
is nog in volle gang. We hebben een aantal goede
gesprekken gevoerd. Deze week staan de laatste
proeflessen gepland. Wij hopen dan al meer zicht te
hebben op wie ons team volgend schooljaar komen
versterken.
PINKSTERFEEST
Vrijdag is het zover: pinksterfeest. Alle ouders zijn
vanaf 13.15uur harte welkom om bij de viering
aanwezig te zijn. De weersvoorspellingen beloven
vooralsnog een droge en zonnige dag.
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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
MEEGRAAFDAG OPGRAVINGEN

Altijd al een keer mee willen graven?
Ga underground bij de archeoloog en ontdek jouw
geschiedenis! Meld je dan aan voor de Meegraafdag
Archeologie op zaterdag 25 juni, die plaatsvindt tussen
11.00-16.00 uur aan de Gewandeweg in Oss.
Graag aanmelden vóór 22 juni via info@weleer.nl.
Vermeld hierbij ook met hoeveel personen je wilt komen.
Let op: schrijf je snel in, want er is een
maximaal aantal deelnemers wat hieraan mee kan doen!

OPEN DAG OPGRAVINGEN

Wil je graag weten wat er zoal gevonden is bij het
archeologisch onderzoek dat nu wordt uitgevoerd aan
de Gewandeweg?
Laat je dan door een echte archeoloog rondleiden over
de opgravingen en leer meer over zijn werkzaamheden
en wat er allemaal gevonden is.
Kom op vrijdag 17 juni tussen 9.00-17.00 uur naar
Gewandeweg 100 in Oss. Aanmelden is niet nodig.

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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