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Innerlijk het geestgeschenk te ontvangen
beleef ik als een ernstig gebod,
Opdat al rijpend Godes gaven
werkzaam in de grond van de ziel
aan de eigenheid vruchten brengen.
Agenda
di 19 juli			
wo 20 juli			
do 21 juli			
vr 22 juli			
				

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

Monique Neijndorff - Schoolleider
We gaan de laatste schoolweek in.
Terwijl iedereen volop aan het afronden is, zijn we
tegelijk bezig ons voor te bereiden op het komende
schooljaar.
Het blijft ieder jaar weer ‘als een verrassing’ hoe
deze tegenstrijdigheden zich in zo’n laatste week
manifesteren.
We kijken terug op een fijn jaar met de leerlingen,
maar ook op een jaar waar de leerkrachten erg hard
hebben gewerkt. Ook wij hebben het landelijk lerarentekort gevoeld tijdens de quarantainemaatregelen.
Zo hebben de leerlingen met verschillende leerkrachten mogen werken en hebben zij naast hun
flexibiliteit getoond ook telkens weer open hebben
gestaan voor de verschillende invalleerkrachten.
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Hexxje Design

En wat is er veel gedaan; een Tiny Forest geplant, geld
ingezameld voor Vluchtelingenwerk, onze
eerste lentemarkt georganiseerd, een grondsteenspreuk gerealiseerd, een nieuw schoolplein en een
interne verhuizing. En natuurlijk ook ‘gewoon’ ons fijne
onderwijs met haar periodes, hoofd en kunstzinnige
vakken. Iedereen heel erg bedankt dat we dit hebben
kunnen realiseren. En dan nu bijna tijd voor een
welverdiende zomervakantie.
OFFERFEEST
Vorige week zijn onze leerlingen door het Mozaiek
uitgenodigd om het offerfeest mee te vieren.
Zij en wij hebben ervan genoten. Het was vooral mooi
te ervaren hoe ieder zijn feesten viert en dat dit met
elkaar gedeeld kan worden.
Dit artikel over het offerfeest zette mij tot denken.
JUFFENDAG
Woensdag blijft het warm, ondanks dat er regen
voorspeld wordt. Zorg ervoor dat je kind voldoende
te eten en drinken bij zich heeft en geef liefst een
droog setje kleding mee.
VERDUURZAMING GEBOUW
Ons pand doet mee aan de pilot verduurzaming
in de gemeente Oss. Begin dit kalenderjaar zijn
verschillende organisaties in het gebouw geweest
om te onderzoeken hoe het pand erbij staat en wat er
aangepast kan worden. De volgende werkzaamheden
worden, in opdracht van de gemeente, uitgevoerd:
Bouwkundig
Plat dak isoleren en overlagen
Vloer onderzijde isoleren
W-installatie
Bestaande ventilatie vervangen door
wtw-units conform eisen Frisse Scholen 2021
E-installatie
Loskoppelen meterkast Meteoor
Verlichting vervangen door LED-verlichting
Bestaande 54 pv-panelen aansluiten op
meterkast Kleurenbos
Deze werkzaamheden zullen van februari 2023 tot
april 2023 plaatsvinden. In overleg met Mozaiek en
Meteoor zal een exacte planning gemaakt worden
om overlast zoveel mogelijk te beperken.
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BERICHT VAN MR
Nieuw MR-lid: Ihsan Akdeniz
De afgelopen 2 weken was het mogelijk om je aan
te melden als kandidaat voor de Medezeggenschapsraad.
We hebben in totaal 1 aanmelding gekregen voor
1 openstaande positie. Dit betekent dat er geen
MR-verkiezingen komen en dat de geïnteresseerde
ouder vanaf volgend schooljaar automatisch
toetreedt tot de MR.
Het gaat om Ihsan Akdeniz, vader van Kamil en
Jacob. Ihsan is de afgelopen jaren al erg betrokken
bij ’t Kleurenbos en hij gaat deze betrokkenheid
verder vormgeven als MR-lid. Vanuit zijn werk als
Directeur in het onderwijs kan hij ook zijn eigen
kennis en ervaring toevoegen aan de MR.
We zijn blij dat Ihsan naast zijn betrokkenheid ook
deze kennis en ervaring in gaat brengen.
We kijken uit naar de samenwerking.
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Het Onder Ossje

GETUIGSCHRIFTEN

De leerkrachten zijn druk en
vol
aandacht bezig met de getuig
schriften
voor de leerlingen. Waarom
wij op
deze manier de ontwikkeling
van onze
leerlingen bijhouden, lees je
hier.

SURVIVAL ROB

E MOBILE
Zaterdag 6 augu
stus is het enige
mobiele klimpark
in Nederland en
België
in Oss. Lees hier
meer informatie.

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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