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Ouderbericht 2 - 20 september 2022

Ik mag mijzelf nu toebehoren
en stralend innerlijk licht verbreiden

in de duisternis van ruimte en van tijd.
De natuur van mijn wezen dwingt tot slapen,

de zielendiepten moeten waken,
en wakend de gloed van de zon

in het koude rijzen van de winter dragen.

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
ma 17 oktober  studiedag, alle leerlingen vrij
wo 19 oktober   bosdag kleuters
ma 24 t/m vr 28 oktober herfstvakantie

De herfst begint het al steeds meer over te nemen en 
Sint Michael komt dichterbij. In de kleuterklas is het 
appelvrouwtje al op de seizoenstafel gezien welke zij 
op donderdag 29 september in levende lijve gaan 
ontmoeten tijdens de Michael Bosdag. De leerlingen 
uit de klassen gaan hun moed beproeven tijdens de 
verschillende bosspelletjes. In de bijlage meer 
achtergronden over het Michaelsfeest. 

ALGEMENE OUDERAVOND
Wij nodigen jullie allen uit om bij de algemene ouder-
avond 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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19.15uur  inloop
19.30uur opening plenair gedeelte
19.35uur gezamenlijke opmaat
19.45uur terug- en vooruitblik schooljaar
19.55uur ouderparticipatie
20.00uur korte pauze en uiteen naar de klassen
20.05uur programma in de klas
21.00uur afsluiting ouderavond

VRAAG HANDIGE HANDEN
Een jaar lang pronkt een prachtig houten absentiebord 
in onze hal; leeg en wachtend op de vulling van bordjes 
met daarop de namen van ’t Kleurenbos team. 
De houten bordjes zijn aanwezig en ’t Kleurenbos team 
ook. Wij zoeken iemand die onze namen op de bordjes 
zou willen graferen. 
Aanmelden kan via info@kleurenbos.nl. 
Onze dank is groot!!! 

OUDER- EN JEUGDSTEUNPUNT 30 06 
Heb je vragen over passend onderwijs, wil je advies 
of praten met iemand die met je meedenkt? Dan kun 
je terecht bij de school van jouw kind of bij ouder- en 
jeugdsteunpunt 30 06. 
Kijk hier op de website waar je informatie vindt over 
passend onderwijs die toegankelijk, leesbaar en 
begrijpelijk is. De informatie bestaat vooral uit 
veelgestelde vragen en antwoorden, voor zowel 
basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Je vindt er 
ook uitleg van begrippen en handige links. En wil je 
een vraag stellen? Dan kun je contact opnemen met 
ouder- en jeugdsteunpunt 30 06. 

mailto:%20info%40kleurenbos.nl?subject=
https://www.ouderjeugdsteunpunt3006.nl/
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Kleuterklas

We zijn heerlijk aan het nazomeren in de kleuterklas. 
De zon staat al lager en af en toe komt er een flinke bui 
voorbij. Het is een gezellige bijenkorf.

Sommigen kleuters spelen volop anderen kijken nog 
rond en nemen alles in zich op. Wat een indrukken, 
soms is de week nog niet iets te lang maar dat komt 
allemaal goed.

De oudste kleuters helpen fijn mee en zijn lief voor de 
nieuwe kleuters. Echt geweldig om deze harmonie te 
zien in de eerste weken. 

En wat wordt er hard gewerkt kleuterklas! Schilderen, 
bakken, tekenen, soep maken en bijenwassen. Een 
drukte van belang.
Niet voor niets dat in de klas ‘de bij’ deze weken 
onder onze aandacht is.

Bijen zoeken nectar uit de bloemen maken honing in 
de raat en met de bijenwas maken we prachtige din-
gen. Zo leren de kleuters dat de bijenwas gemaakt is 
door de bijen en dat het heel veel werk is om al die 
druppeltjes nectar te verzamelen en te werken in een 
bijenkorf; wasraten maken voor alle eitjes die de ko-
ningbij legt.
We hebben gevoeld aan de honingraat,
we hebben geroken aan de bijenwasraat,
we hebben geproefd van de honing,
en gezien dat alles door de bijen wordt gemaakt in de 
vorm van een zeshoek,
en wij werken met de kleuren geel, oranje bruin. Dat 
zijn echte nazomer kleuren.
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Kleuters leren door de 
zintuigelijke ervaring, ruiken 
voelen proeven zien en horen. 
Ze willen alles beleven dan krijgt 
het betekenis.
Bewegende boeken zijn in de klas 
dan ook een echt succes.
Het boek van de Bij en de Beer 
van Eric Carle, staat deze weken 
centraal. De prenten hebben 
bewegende delen. Vanuit de Vrije 

School gedachten beleeft het kind het verhaal dan niet 
alleen in zijn fantasie maar beweegt het innerlijk 
lichaam mee op de prenten. Dit stimuleert zelfs de 
groei van de organen. Mooi hè

Er is hard gewerkt met bijenwas. 
De bijtjes liggen nu te rusten in de 'honingraat'.
Het werken met de bijenwas oefent ook de 
vingerspieren sterker te worden en de vingers 
onafhankelijk van elkaar te bewegen. Het stimuleert 
de fantasie en is heerlijk om te doen.
https://www.hipenhot.nl/waarom-boetseren-bijen-
was-zo-goed-is-kinderen/

Als we de bijenwas kneden dan zingen we dit liedje:

Zoem zoem zoem
Het komt al uit een bloem

Het komt uit bijenland 
Hier ligt het in mijn hand 

En mijn hand dat is de zon 
Zodat ik het kneden kon 

Zoem zoem zoem 

Kleuters leren hand-hand samenwerking door te 
scheuren en te plakken. Het kleuren van de bijenraat 
door gedoseerde arceer bewegingen is ook een mooie 
oefening voor het latere schrijven met aandacht voor 
de potloodgreep. 
 
De lettermuur:
B van bij, ballon, boot
Z van zzzoem, zon, zand

Heel veel groetjes van alle kleuters, en tot bzzzzzz
Juf Evanne en Juf Lili 

https://www.hipenhot.nl/waarom-boetseren-bijenwas-zo-goed-is-kinderen/
https://www.hipenhot.nl/waarom-boetseren-bijenwas-zo-goed-is-kinderen/
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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

TRAKTATIES
Als je jarig bent, mag dat gevierd worden. 

Samen stilstaan bij een nieuw levensjaar, 

zingen en trakteren. Wij zien graag kleine, 

gezonde traktaties. Het gaat om het gebaar 

en de aandacht voor een geboortedag. 

Lees hier leuke ideeën voor gezonde 

schooltraktaties.

RONDE TAFELS
In de hal staan vier ronde tafels die wij 
liever kwijt dan rijk zijn. Mochten er 
ouders zijn die graag een tafel willen 
adopteren, laat dit dan weten via 
info@kleurenbos.nl

MICHAELDAGEN
Van 29 september t/m 2 oktober 

wordt op Landgoed de 

Zonnebloem te Winterswijk 

uitgebreid stilgestaan bij het 

jaarfeest. Er zijn workshops, 

lezingen en ontmoetingen voor 

jong en oud. 
Lees hier meer informatie.

mailto:d.vanbochove%40kleurenbos.nl?subject=
http://Lees hier
mailto:info%40kleurenbos.nl?subject=
https://www.michaeldagen.nl/

