Ouderbericht 39 - 12 juli 2022
Ik voel, als ware het betoverd,
het geestesweven in de schijn der wereld:
In de verdoving van de zinnen
verhulde het de eigenheid van mijn wezen,
om mij de kracht te schenken:
die mijn ik in zijn beperktheid
zichzelf niet vermag te geven.
Agenda
vanaf 4 juli			
wo 20 juli			
do 21 juli			
vr 22 juli			
				

oudergesprekken
juffendag // bosdag hele school
verhuisdag
laatste schooldag // getuigschriften //
leerlingen zijn om 12.00uur uit

Monique Neijndorff - Schoolleider
HAL
De gemeente heeft toestemming gegeven om zes
verrijdbare wanden aan te schaffen. Dit worden twee
wanden met kapstokken, twee wanden met krijtborden
en twee stikte-werk-huisjes. Door de langere levertijd
van veel materialen verwacht de leverancier dat deze
wanden medio oktober geleverd worden. Dit betekent
dat we nog niet meteen kunnen starten met de vernieuwde inrichting.
Ondertussen is de speelzaal al wel bijna volledig g
esluierd. Het oogt meteen anders. Kom gerust even
binnen kijken om te zien hoe het eruit komt te zien.
Verder is de hal deze week wat rommeliger dan jullie
gewend zijn. Dit komt doordat we al een en ander aan
het verhuizen en uitzoeken zijn.
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Hexxje Design

TONEEL
De klassen zijn al druk bezig met de voorbereidingen
van hun toneeluitvoering. Er wordt regelmatig in de
hal gerepeteerd en door de school zijn al verschillende
zelfgemaakte decorstukken te vinden. Erg leuk om de
kinderen zo bezig te zien. Leuk om thuis samen met je
kind de tekst te oefenen.
Dinsdag 19 juli is de toneeluitvoering van klas 3-4 en
vrijdag 15 juli die van klas 1-2.
VERHUIZING
Donderdag 21 juli gaan we klas 3-4-5 inrichten. Dit
betekent dat alle spullen van de lokalen boven naar
beneden mogen. Hiervoor zoeken we nog ouders die
mee willen inpakken en sjouwen. Opgeven kan via
Parro. Inmiddels hebben we voldoende verhuisdozen.
Dank hiervoor!!
Bij verhuizen hoort ook afstand doen van materialen
die we niet gebruiken. In de hal, rondom de steigerhouten bank, staan materialen die gratis mee te nemen zijn. Dit zal gaandeweg de week aangevuld worden. Kom gerust binnen om te zien of er iets tussen zit.
Donderdag 21 juli gaat het naar de kringloop.
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Het Onder Ossje

KLEUTERKLASBOEKJE

De kleuterleerkrachten hebb
en
hard gewerkt aan het nieuwe
kleuterklasboekje welke op
onze website te vinden is.

TEKENWANDE

LING
De wereld bekijk
en op de manier
waarop Jan Roth
uizen het doet?
Dat kun je leren!
Op 17 juli kun je
met Jan samen O
ss
verkennen. Hij ge
eft tips en opdrac
hten
mee om zo je ei
gen prachtige te
kening
te maken.
Lees hier meer in
formatie.

TONEELPERIODE

Waarom doen wij de dingen die
we doen en vinden wij kunstzinnig onderwijs zo belangrijk?
Lees dit artikel waarin een kort
en bondig antwoord gegeven
wordt.

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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