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Ouderbericht 1 - 6 september 2022

Herfstachtig tempert zich
het zoeken naar zinnenprikkels;
In de openbaring van het licht

mengen zich ondoorzichtige nevelsluiers.
Ikzelf zie in ruimtewijdten
de winterslaap der herfst.
De zomer heeft aan mij
zichzelf geheel gegeven.

Agenda

Monique Neijndorff - Schoolleider

wo 21 september  19.30uur – 21.00uur algemene ouderavond
wo 28 september  studiedag, alle leerlingen vrij
do 29 september  Sint Michael // bosdag alle leerlingen

We zijn weer begonnen! Wat was het fijn om onze 
leerlingen weer in de school te zien. Na zo’n lange 
zomerperiode zien we hoe de leerlingen zichtbaar 
gegroeid zijn. De eerste schooldag was voor de een 
om te verheugen en voor de ander een tikje spannend 
en van alles er tussenin was van de gezichtjes af te 
lezen. In alle klassen zijn de samenstellingen anders 
dan het afgelopen schooljaar waardoor het schooljaar 
voor iedereen een beetje nieuw begint. 
Wij verheugen ons op een vruchtbaar schooljaar.

ALGEMENE OUDERAVOND
Wij nodigen jullie allen uit om bij de algemene 
ouderavond aanwezig te zijn. Deze avond starten we 
plenair met een opmaat om vervolgens in de 
verschillende klassen uiteen te gaan. Mocht u 
onverhoopt niet kunnen komen, geef dit dan 
door aan de leerkracht.
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BEREIKBAARHEID LEERKRACHTEN
Leerkrachten zijn het best bereikbaar na schooltijd. 
Korte mededelingen kunnen gedaan worden bij het 
ophalen van uw kind of er kan een afspraak gemaakt 
worden. Mocht je voor schooltijd een dringende 
mededeling hebben, dan is het fijn als je dit op een 
briefje aan de leerkracht meegeeft, zodat zij haar 
aandacht voor de kinderen kan houden. Verder zijn de 
leerkrachten op hun vaste werkdagen via Parro te 
bereiken tussen 8.00uur en 16.30uur. Mocht iets 
urgent zijn, bel dan naar het algemene nummer van de 
school of mail naar info@kleurenbos.nl.

ZIEKMELDINGEN
Wij willen jullie erop attenderen om ziekmeldingen 
liefst voor 7.45uur via de voicemail door te geven, 
zodat de leerkrachten op tijd weten wie ze die dag 
gaan missen in hun klas. De voicemail staat 
doorgeschakeld naar de infomail en zal op tijd door 
onze administratief medewerkster of schoolleider 
afgeluisterd worden. 

OP TIJD IN DE KLAS
Graag willen we jullie eraan herinneren de kinderen 
liefst tussen 8.20uur en 8.25uur op het schoolplein 
aan de leerkracht over te dragen, zodat de klassen 
om 8.25uur gezamenlijk naar binnen kunnen om hun 
schooldag te starten. Mocht dit onverhoopt een keer 
niet lukken, dan graag aankloppen bij de klas en 
wachten totdat de leerkracht komt. 
Zo kan het ochtendritueel voor een groep 
ongestoord afgerond worden.

ADMINISTRATIE
Onze administratief medewerkster, Debby van 
Bochove, zal rustig aan steeds meer aanwezig zijn in de 
school. Dit betekent dat we telefonisch niet altijd even 
goed bereikbaar zijn. Bij dringende zaken kunt u het 
contact opnemen met de schoolleider middels 
06-2244 4734.

LET OP
Voortaan verschijnt het ouderbericht eens per twee 
weken en zal via Parro verstuurd worden.
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Het Onder Ossje

Tips? 
Hebben jullie ook leuke tips of ideeën voor het Onder Ossje?Je mag je tips mailen naar  d.vanbochove@kleurenbos.nl.  

Wij bekijken voor het plaatsen altijd of het passend is binnen de visie van onze vrijeschool.

Het Onder Ossje

GEZONDE LUNCH
Je kind iedere dag weer verrassen met een gezonde lunch vraagt veel van je creativiteit. Deze website staat boordevol smakelijke tips en heerlijke ideeën.

SEIZOENER
Seizoener is een onafhankelijk kwartaaltijdschrift en draagt bij aan een eigentijdse presentatie en uitstraling van het vrijeschool¬onderwijs. Ook leuk om als ouder te lezen. Kijk hier voor meer informatie.

VERTELSTOF
Aan het begin van ieder nieuw schooljaar vertellen de leer-krachten een verhaal aan hun klas. Het symboliseert wat ze hun klas toewensen. En dat is pas het begin. De hele schoolperiode worden volop verhalen verteld; telkens vanuit een ander thema dat past bij de ontwikkelingsfasen van een klas. Lees hier meer over de vertelstof.
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