Ouderbericht 34 - 8 juni 2022
De eigenheid van mijn wil vergetende,
vervult de wereldwarmte als zomerbode
mijn geest en zielenwezen.
Het schouwen in de geest gebiedt
om me te verliezen in het licht,
en voorgevoelens verkondigen mij met kracht:
verlies jezelf - om jezelf te vinden.
Agenda
di 7 juni			
do 9 juni			
ma 13 juni			
wo 22 juni			
vr 24 juni			
wo 29 juni			

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

Kleuterklas
Pinksterblom Kamil en Pinksterbruid Ayla stonden dit
jaar als oudste kleuters van de klas in het middelpunt
tijdens de Pinksterbruiloft.
Bruidsmeisje Lotta en bruidsjonker Ryan hebben goed
meegeholpen en de bloemenboog gedragen.
De dagen ervoor waren al best spannend maar wat
hebben de kleuters het goed gedaan! …. en wat zagen
ze er allemaal prachtig uit!
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Hexxje Design

Na een feestelijke rondwandeling
was er tijd voor het eten van taart
aan een gedekte tafel.

‘Doe open nu het duivenhuis’
kringspel van de kleuters rondom de Meiboom
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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
ZEVENJAARSFASEN

Voor wie niet bij de ouderacademie
aanwezig kan zijn, maar het onderwerp
wel interessant vindt; lees hier een
beknopte uitleg over de zevenjaarsfasen
en meer hier ter aanvulling.

JAARFEESTEN

Nu Pinksteren is gevierd, staat ons nog een jaarfeest te
wachten; SintJansfeest.
Lees hier in een beknopt overzicht over al onze
jaarfeesten. Hoe heb jij de jaarfeesten ervaren?

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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