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Het doordringen van mijn wezensdiepten
verwekt een verwachtingsvol verlangen,

dat ik door zelfbeschouwing mezelf mag vinden
als zomerzonnegave, die als kiem

in de herfststemming verwarmend leeft
als de krachtbron van mijn ziel.

Agenda

Monique Neijndorff - Schoolleider

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

Wij hebben een prachtige Sint Michael bosdag mogen 
beleven. Met grote dank aan de vele hulpouders die dit 
mogelijk hebben gemaakt.

“Wellicht zijn alle draken in ons leven
uiteindelijk prinsessen

die er in angst en beven slechts naar haken
ons eenmaal dapper en schoon te zien ontwaken

Wellicht is alles wat er aan verschrikking leeft
in diepste wezen wel niets anders dan iets

wat onze liefde nodig heeft”

Rainer Maria Rilke, Brieven aan een jonge dichter

GOED WORDEN GOED BLIJVEN+
Afgelopen schooljaar heeft onze school de subsidie 
‘goed worden goed blijven+’ toegekend gekregen. 
Hiervoor hebben we een uitgebreide zelfanalyse 
moeten maken. 



Oude Litherweg 18A  - 5346 RT Oss - tel: 0412 253 111 2

Vorige week dinsdag is Inge van de Ven van de PO-
raad (primair onderwijs raad) bij ons geweest om mee 
te kijken hoe we ‘goed zijn en goed blijven’. Naast de 
lesbezoeken hebben we onderzocht waarmee ons 
onderwijs het meest geholpen is. Inge blijft dit 
schooljaar aan onze school verbonden en gaat met 
ons aan de slag om ons mooie onderwijs nog beter uit 
de verf te laten komen. 

KINDERBOEKENWEEK GIGAGROEN
Het is weer Kinderboekenweek van 5 t/m 16 oktober. 
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de 
actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’. Als je tijdens de Kin-
derboekenweek (5 t/m 16 oktober 2022) een 
boek bij de Bruna-winkel in Oss koopt, lever je het 
bonnetje in op school bij de leerkracht. De school 
levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed 
voor 20% van het totaalbedrag van alle ingeleverde 
bonnen. Met dit tegoed kan onze school nieuwe 
boeken kopen voor de schoolbibliotheek. Inleveren 
van de bon kan t/m 13 november bij de juf of meester. 
Laten we er samen voor zorgen dat de kinderen nog 
meer leesplezier krijgen.

COVID PROTOCOL
Alle scholen zijn verplicht om een covid-protocol 
klaar te hebben liggen. Pallas heeft dit voor al haar 
scholen opgesteld. Het protocol ligt ter inzage bij 
de administratie
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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

INSPIRERENDE VERHALEN Meer weten over de vrijeschool? Verenging voor Vrijescholen heeft een interviewreeks uitgebracht waarin voorzitter Laurens Knoop spreekt met bekende en minder bekende oud-leerlingen en onderzoekt hij welke rol de vrijeschool heeft gehad in hun persoons-vorming en carrierepad. 
Luister hier naar de interviews.

KINDERBOEKENWEEK
Van 5 t/m 16 oktober is het 
GIGAGROEN Kinderboekenweek. 
Lees hier meer over het thema of zoek 
naar verhalen die passen bij de leeftijd 
van jouw kind.

OSSE DAG VAN DE DUURZAAMHEIDZondag 16 oktober is Fairtrade gemeente Oss met Global Goals Oss van 12.00 – 16.00 uur aanwezig tijdens de Osse Dag van de Duurzaamheid bij Kinder-boerderij Elzenhoek. Lees hier meer over de Osse dag van de duurzaamheid.

mailto:d.vanbochove%40kleurenbos.nl?subject=
https://consent.youtube.com/ml?continue=https://m.youtube.com/channel/UCWjvdx4QXh6-jgkNT0tu75Q?cbrd%3D1&gl=NL&hl=nl&pc=yt&src=1
https://www.kinderboeken.nl/dieren-natuur-kinderboekenweek-2022/?gclid=Cj0KCQjwkOqZBhDNARIsAACsbfJVP2tZeLg7Hz2tHYL2I4WzQfFQAECXqwFq1LJc0MsXlb6QMEcXKW4aAnwaEALw_wcB
https://www.duurzaamoss.nl/programma-dag-van-de-duurzaamheid/

