Ouderbericht 35 - 14 juni 2022
Tot zomerse hoogten
verheft zich het lichtende wezen van de zon;
Het neemt mijn menselijk voelen
in de wijdten van zijn ruimte mee.
Een voorgevoel beroert mij innerlijk,
laat mij vaagbewust beleven,
beseffen zul je eens:
nu werd jij beleefd door een godswezen.
Agenda
ma 13 juni			
wo 22 juni			
vr 24 juni			
wo 29 juni			

start citotoetsen vanaf klas 1
MR vergadering
SintJansfeest // grondsteenspreuklegging // 5-jarig bestaan
bosdag kleuters // 19.30uur ouderavond klas 3-4-5

Monique Neijndorff - Schoolleider
WILGENHUTJES
De wilgenhutjes staat weer terug in de grond. Steviger
dan eerst en wij hopen dat zowel onze leerlingen als de
buurtkinderen er nog lang plezier van zullen hebben.
ADMISTRATIE
Voorlopig zal Debby van Bochove haar werkzaamheden
nog niet kunnen hervatten. Veel van haar werk wordt
nu overgenomen door Marit Huizing, administratief
medewerker van De Driestroom in Den Bosch. Dit doet
zij vanuit Den Bosch. Voor ons betekent dat er niemand
fysiek bij de administratie aanwezig.
Het antwoordapparaat wordt elke ochtend en middag
afgeluisterd. Bij dringende zaken gelieve de
schoolleider te bellen (0622444734).
Na de zomervakantie willen wij graag starten met
iemand bij de administratie.
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Hexxje Design

Het liefst met Debby, maar mocht dit onverhoopt nog
niet lukken, dan zoeken wij iemand die twee tot drie
ochtenden in de week aanwezig kan zijn voor enkele
administratieve taken. Mochten er ouders zijn die hierin interesse hebben, stuur dan een mail naar
info@kleurenbos.nl
NIEUWE COLLEGA
Graag stellen wij jullie voor aan onze ‘nieuwe’ collega
Loes Hinrichs. Zij zal volgend schooljaar, samen met Iris
Lelieveld, de lessen verzorgen in klas 3-4-5. Wij zoeken
nog iemand die naast Iris en Loes wil staan.
Beste ouders en verzorgers van 't Kleurenbos,
Waarschijnlijk hebben jullie mij wel eens gezien
rondom de school.
Mijn naam is Loes Hinrichs, ik ben 24 jaar oud en ik
heb het afgelopen schooljaar stagegelopen in klas
3-4 en daarvoor in dezelfde klas: 2-3.
Momenteel ben ik bezig met de afronding van mijn
studie, waardoor ik bijna mijn diploma als basisschoolleerkracht met een Vrijeschoolcertificaat binnen heb.
Met trots mag ik jullie mededelen dat ik volgend
schooljaar op het prachtige Kleurenbos mag werken
als leerkracht!
Ik word samen met Iris leerkracht van klas 3-4-5, met
daarnaast nog een leerkracht die de klas gaat lesgeven,
waar ik onwijs veel zin in heb.
Volgend schooljaar ga ik twee dagen voor klas 3-4-5
staan en drie dagen invallen op scholen.
Als je meer wil weten over mijn spreek mij dan gerust
aan op het schoolplein.
Loes Hinrichs

Oude Litherweg 18A - 5346 RT Oss - tel: 0412 253 111

2

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		
			

Vier bijeenkomsten op een dinsdagmiddag van 13.00-14.00u
verspreid over april, mei, juni

TIJDSBESTEDING Ongeveer 10 uur
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

OUDERKOOR
WAT			
			

Onder begeleiding van Hester Visscher samen zingen ter voorbereiding op een
presentatie 24 juni Sint-Jansfeest en 5-jarig bestaan.

WANNEER		
			

4 tot 5 keer op een avond; nog nader te bepalen
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, 26 mei, 23 juni, 7 juli

TIJDSBESTEDING 4 uur
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Het Onder Ossje
GEOCACHING

Geocaching is een wereldwijde schattenzoektocht waar
digitaal en de real world elkaar tegenkomen. Het is een
schatzoektocht op basis van GPS coördinaten. Wat je
zoekt, is steeds een raadsel, en dat is juist het leuke van
deze mooie buitensport.
Lees hier waar geocaching met kinderen te vinden is.
Maar ook in Oss is geocoaching mogelijk.

THUIS KAMPEREN

Voor een vakantiegevoel hoef je Oss niet te verlaten.
Sterker nog, je kunt prima thuisblijven.
Hoe je zo’n instant vakantiegevoel creëert? Zet de tent
op in je huis of tuin! Start de avond met een barbecue,
rooster marshmallows en duik na een gezellige avond de
tent in. De volgende ochtend bak je broodjes af en voilà:
je vakantie is compleet.

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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