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Door mij het licht van het denken
krachtdadig in het innerlijk te ontsteken,

belevenissen zinvol te duiden
vanuit de krachtbron van de wereldgeest,
ontvang ik nu mijn erfdeel van de zomer,
herfstrust en hoop ook voor de wintertijd.

Agenda

Monique Neijndorff - Schoolleider

wo 19 oktober    bosdag kleuters
ma 24 t/m vr 28 oktober  herfstvakantie
wo 9 november   MR vergadering
vr 11 november   Sint Maarten
21 t/ 25 november   oudergesprekken klas 1 t/m 5
di 6 december    studiedag, alle leerlingen zijn vrij

VEILIGHEID SCHOOLPLEIN
Op het schoolplein zijn al enkele keren onveilige 
situaties ontstaan. Het losliggend zand (vooral bij de 
grote boom, de grote steenbrokken, weggehaalde 
afzetting richting Meteoor, de grote schommel en 
fietsers op het plein zijn daar voorbeelden van. In de 
eerste week na de herfstvakantie staat met Gemeente 
Oss en Mozaïek een gesprek gepland over de veiligheid 
van het schoolplein. 
Mocht je nog iets zijn tegengekomen, spreek me gerust 
aan of mail het naar info@kleurenbos.nl.

mailto:info%40kleurenbos.nl?subject=
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HUISVESTING
Vorige week stond de afspraak met Gemeente Oss en 
Mozaiek gepland om te spreken over de twee lokalen 
die nu door Mozaiek in gebruik zijn. Deze afspraak is 
helaas door de Gemeente Oss afgezegd, omdat dit 
project aan een andere projectleider is overgedragen. 
Wij krijgen spoedig een nieuwe uitnodiging. Ik houd u 
op de hoogte.

OUDERACADEMIE
Vorig schooljaar zijn we gestart met de ouder-
academie. Toen stonden de eerste drie zevenjaarsfasen 
van een mensenleven op het programma. 
Dit jaar bieden we drie workshops met de thema’s 
HOOFD, HART, HANDEN aan. Deze workshops zijn, 
onder begeleiding van Jolien Wilmar, voor ouders 
maar ook voor anderen die geïnteresseerd zijn in het 
vrijeschoolonderwijs. Wij vragen een kleine bijdrage 
voor geïnteresseerden van buiten de school. Voor alle 
ouders van de school is het kosteloos. Ouders kunnen 
zich opgeven via de agenda in Parro. 
In de bijlage de flyer die gedeeld mag worden.
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Kleuterklas

Op donderdag is het soepdag. Dan komt Oma van 
Tessa, Eugenie, samen met de kleuters soep maken. 
De kleuters nemen een klein stukje groente mee. 
De groente wordt gewassen en samen kijken we wat 
er zoal in ons groentewinkeltje klaarligt.

De kleuters leren door zintuigelijke ervaringen, ze 
ruiken en proeven en leren de namen van de groente. 
Samen klappen wij de namen van de groente in 
lettergrepen en worden de stukjes groente hardop 
geteld. Dan verzinnen de kleuters een heel mooie 
naam voor onze weeksoep en gaan zij aan de slag met 
het snijden van kabouterstukjes.

De kleuters leren door kleine stukjes ambacht het 
proces van het bereiden van het eten.
Natuurlijk is het zo dat niet iedereen de soep lekker 
vindt maar we proeven het wel allemaal, dan nemen 
de hersenen het signaal op en verwerken de smaken 
zodat ze later makkelijk alles eten. 

Ondanks het zachte weer en de mooie zonnige dagen 
geeft de herfst zijn kleuren af.
Ook in de klas merken de kleuters dat de seizoenen 
elkaar opvolgen. 
De klas is omgetoverd in een herfstbos en ouders 
hebben een mooie groene tak opgehangen.

De jaartafel is omgetoverd in herfstsfeer.  In het bos 
wonen Kabouter Pim en Pom samen met Eek de 
eekhoorn, Frederik muis en Zilverdraad de kleine spin. 
Deze week komt er nog een vriendje wonen. 
Prik het egeltje zoekt, nu het winter wordt, een plek 
om te slapen.

De kleuters leren door de liedjes, versjes en het 
ochtendspel dat dieren zich klaarmaken voor de winter. 
Sommige gaan slapen, de hele winter lang en andere 
dieren leggen een verzameling aan van herfstvruchten.  
Mais, kastanjes, eikels en noten, alles wordt de 
holletjes binnen gesleept. De kleuters sorteren en 
tellen de herfstvruchten en schilderen mooie herfst-
sjablonen maar maken ook herfstfruit met de wolvilt 
techniek.
Misschien hebben de kleuters al gevraagd om thuis 
een spinnetje te maken van een kastanje. 
Zilverdraad de kleine spin is al heel erg op haar gemak 
in de kleuterklas.
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Zo kun je een Zilverdraadje maken
https://youtu.be/pkEjqELKvWw 

Versje
Zilverdraad, de kleine spin 

klimt vol trots haar webje in

Bovenin gaat zij eens kijken
of haar webje wel gaat lijken

of de draadjes wel goed hangen
om straks vliegjes mee te vangen

Zilverdraad is heel tevree
en glijd ...prrrrrrrt weer naar benee!*

*(laat de spin nu vallen en houd het draadje vast)

Frederick muis verzamelt wel heel bijzondere dingen 
voor de lange winter: kleuren, vormen en woorden. Dat 
hebben de kleuters ook al gedaan.  Kijk maar eens hoe 
mooi het geworden is.

Luister en kijk naar het verhaal
https://youtu.be/tJevJCKPHJ4       

De kleuters ervaren door te kleuren, de vormen 
vierkant, cirkel en driehoek en natuurlijk is het een uit-
daging om daarna over de rechte lijnen te knippen. Dat 
vraagt veel van de hand-hand samenwerking. 
De ene hand knipt zo dat de wijs- en middelvinger naast 
de duim onafhankelijk van elkaar bewegen, open en 
dicht. De andere hand is de stuurhand en draait het 
papier in tegengestelde richting. Het is een hele 
kunst voor het brein van het jonge kind om deze twee 
tegengestelde bewegingen uit te voeren op hetzelfde 
moment en het heeft ook nog veel aansturing nodig van 
de juf.  
Net als het hanteren van een goede potloodgreep 
worden deonafhankelijke vingerbewegingen veel 
geoefend, mede door het opzeggen van de 
vingerversjes.

https://youtu.be/pkEjqELKvWw
https://www.youtube.com/watch?v=tJevJCKPHJ4
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Vingerversje
In een schuur of in een stal

Zitten muisjes overal
Op een steen zit er een

Op een tree zitten er wel twee
Op een stoel een heleboel

https://www.youtube.com/watch?v=440NKvYx9j8 

Deze week komt Prik de egel in het bos en zoekt een 
plekje om te overwinteren.
Zing je het liedje mee?  
‘Het egeltje zoekt naar een plek om te slapen…….’
https://www.vrijeschoolliederen.nl/lied/het-egeltje/ 

We lezen dit keer het prentenboek ‘Het stekelige 
egeltje’, in het Nederlands maar ook nog in het Engels. 
Zo ontwaakt het taalgevoel dat zich op deze leeftijd 
verder ontwikkelt.
Kortom het is weer een drukke en gezellige tijd 
in de klas.

Heel veel groetjes namens ons allen, 
Juffie Lili 

Wist je dat …..?
Egels worden doof, kaal en blind geboren, maar 
al een uur na de geboorte beginnen de stekeltjes door 
de huid te prikken. 
Een egel heeft ongeveer 6.000 – 9.000 stekels op zijn 
rug heeft.
Een egel kan tot 40 slakken per nacht eten. 
De egel kan hardlopen maar nog veel beter zwemmen.
Een egel eet graag meelwormpjes maar is ook dol op 
een stukje brood met pindakaas.
Van melk kunnen egels erg ziek worden, 
dus geef water.
Een egel kan wel 8 jaar worden.

https://www.youtube.com/watch?v=440NKvYx9j8
https://www.vrijeschoolliederen.nl/lied/het-egeltje/
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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

STICHTING GEEF OM ELKAAR
Mensen Nederland die in armoede leven, 
durven dit vaak niet toe te geven. 
Terwijl in ons land wel een op de negen 
kinderen in armoede leeft. Stichting Geef Om 
Elkaar wil dat alle kinderen zich gezond, kansrijk 
en veilig ontwikkelen. Vanuit hun visie “delen 
is het nieuwe hebben” hebben zij een 
boekenactie. Lees hier meer. 

VRIJESCHOOLLIEDEREN
Dat er op een vrijeschool veel wordt 
gezongen, zal jullie niet ontgaan zijn. 
Nieuwsgierig naar welke liederen er zoal 
gezongen worden of wil je misschien zelf 
zingen met je kind? Kijk hier voor heel 
veel vrijeschooliederen.

EURITMIE
Elke woensdag zijn euritmist Bert en pianist Rik op school om in alle klassen euritmielessen te verzorgen. Wil je meer weten over het wat en waarom van euritmie, lees dan dit artikel.

mailto:d.vanbochove%40kleurenbos.nl?subject=
https://www.stichting-geef-om-elkaar-nederland.nl/
https://www.stichting-geef-om-elkaar-nederland.nl/
https://www.stichting-geef-om-elkaar-nederland.nl/boekenactie-2022-en-titels/
https://www.vrijeschoolliederen.nl/
https://antroposofie-noord-holland.nl/wat-is/euritmie/thema-artikel-over-euritmie/19

