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Ouderbericht 5 - 1 november 2022

Het licht uit geestesdiepten,
streeft naar buiten gelijk de zon:

het wordt tot wilskracht van het leven
en straalt zijn licht in het duister van de zinnen,

om krachten voort te brengen,
die scheppingsmachten vanuit zielenkracht

in het werk der mensen laten rijpen.

Agenda

Monique Neijndorff - Schoolleider

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

We zijn weer fris gestart na een week te hebben 
mogen genieten van de herfstzon. 
Gisterochtend waren wij verrast door het podium op 
het schoolplein en de lange bank bij de oude boom.

SINT MAARTEN
Volgende week vrijdag vieren wij alweer Sint Maarten. 
In de klassen wordt hier al naartoe geleefd. 
In de bijlage leest u meer over de achtergrond van 
het jaarfeest en staan er ideeën om samen met uw 
kind(eren) ook thuis al toe te leven naar het feest. 
Wij vieren het vrijdag 11 november van 17.30uur tot 
19.00uur. Dit doen we met de hele school. Alle ouders 
zijn welkom. Deze week versturen wij de brieven met 
alle informatie per klas. 
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STEUNPUNT 30 06
Voor ouders en jeugdigen uit de regio Oss die vragen 
hebben over passend onderwijs, is er een website die 
toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is De informatie 
bestaat vooral uit veel gestelde vragen en antwoorden, 
voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. 
Ook uitleg van begrippen en handige links zijn op de 
website te vinden. Het steunpunt is te bereiken bij 
vragen of voor advies, al neemt het geen taken over 
van de scholen of het samenwerkingsverband. 
Lees hier over het basisonderwijs.

https://www.ouderjeugdsteunpunt3006.nl/basisonderwijs/ouders
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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

VRIJESCHOOLKOMPAS
De verenging voor vrijescholen 
heeft een zeer uitgebreid kompas 
gepubliceerd. Een kompas dat is 
opgebouwd aan de hand van acht 
uitgangspunten die een eigentijdse 
onderwijsvisie beschrijven met 
intenties en uitgangspunten van 
waaruit wij verder bouwen aan 
’t Kleurenbos. 
Lees hier het kompas.

WISTEN JULLIE DAT
…. er een online vrijeschoolmarkt 
bestaat?

SINT MAARTEN
Nog meer lezen over het 
jaarfeest en de liedjes luisteren? 
Lees en luister hier.

mailto:d.vanbochove%40kleurenbos.nl?subject=
https://www.vrijescholen.nl/kompas
https://www.vrijeschool-markt.nl/
https://everydaymommyday.com/sint-maarten

