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Ouderbericht 6 - 15 november 2022

Ik beleef hoe werkzaam de eigenkracht
sterker wordend mij aan de wereld geeft;

mijn eigenwezen voel ik krachtig
tot klaarheid komen

in het weven van het levenslot.

Agenda

Monique Neijndorff - Schoolleider

di 15 november  ouderavond kleuters // Sint Nicolaas knutselavond
21 t/ 25 november  oudergesprekken klas 1 t/m 5
di 6 december   studiedag, alle leerlingen zijn vrij

Wij willen alle ouders en kinderen bedanken voor het 
fijne samenzijn tijdens onze Sint Maarten viering. 
De soep was heerlijk, het vuur was warm en de 
gezongen liedjes waren verlichtend. 
Wij kijken terug op een mooie avond.

SCHOOLPLEIN
Onlangs hebben we met gemeente, wijkagent, Ons 
Welzijn en Mozaiek om de tafel gezeten over de 
veiligheid van ons schoolplein. De Oude Litherweg 
wordt aangepakt. Onze ingebrachte punten rondom 
veiligheid en parkeerplek worden doorgegeven aan 
desbetreffende afdeling binnen de gemeente. 
De gemeente kijkt wat de mogelijkheden zijn om een 
(groene) afscheiding te plaatsen tussen het schoolplein 
en ingang Meteoor. Tevens wordt gekeken om meer 
verlichting op het schoolplein te plaatsen. 
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Ons Welzijn is bereid om mee te werken aan een 
buurtpreventieapp zodat er ook buiten de schooltijden 
meer toezicht is en de buurt zich medeverantwoorde-
lijk voelt voor ons openbare schoolplein. 
Er is gesproken over een (groen) hek om het school-
plein zodat duidelijk is wat bij het schoolplein hoort. 
Het plein zal openbaar blijven. Een omheining zal 
echter lastiger worden omdat de gemeente Oss juist 
meer openbare speelplaatsen wil. Wij zullen samen 
met Mozaiek onderzoeken wat hierin nog wel mogelijk 
is. De afdeling IBOR (gemeente) probeert zo snel 
mogelijk antwoord te geven op de verschillende 
punten.

WIJ ZOEKEN….
Ouders die als ambassadeur van onze school mee 
willen werken over hoe we ’t Kleurenbos beter op de 
kaart van Oss en omgeving krijgen. Denk hierbij aan 
het maken van foto’s, filmpjes, aanwezigheid inloop-
middagen, etc. Vind je het leuk om hieraan mee te 
denken en bouwen, geef je dan op via 
info@kleurenbos.nl 

SCHOOLONTBIJT
Onlangs hebben we een enquête uitgezet betreft de 
behoefte aan ontbijt op school. Veel van jullie hebben 
gereageerd waarvoor onze dank. Op basis van de 
reacties kiezen wij ervoor om iedere ochtend om 
8.00uur een ontbijt aan te bieden. Je mag dan samen 
met je kind(eren) in de school rustig ontbijten. Wij 
zorgen voor brood, beleg en thee. Dit kan vanaf 
donderdag 17 november. Graag aanmelden via 
info@kleurenbos.nl zodat wij het ontbijt klaar kunnen 
zetten.

OUDERSCHENKING
‘De ouderschenking is een vrijwillige schenking van 
ouders aan de school zoals beschreven in de school-
gids, door de school aan te wenden ter versterking van 
de antroposofische inkleuring van het onderwijs,” zo 
staat de ouderschenking omschreven op de website 
van Vrienden van Pallas waar veel vragen rondom de 
ouderschenking beantwoord worden. 

Op ’t Kleurenbos wordt elk kalenderjaar beschreven 
waaraan de ouderschenking besteed wordt. Dit plan 
moet door de oudergeleding van de MR goedgekeurd 
worden. Komend kalenderjaar besteden wij de 
ouderschenking aan onder andere euritmie, pianist, 
bosdagen, ouderacademie, natuurlijke materialen 
zoals wol en bijenwas, de jaarfeesten, 

mailto:info%40kleurenbos.nl?subject=
mailto:info%40kleurenbos.nl?subject=
https://www.vriendenvanpallas.nl/faq/
https://www.vriendenvanpallas.nl/faq/
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vrijwilligersbijdrage handwerken en het aanvullen van 
de schoolbibliotheek.

MADELON
Beste ouders,
Sinds 7 november heb ik al enkele 
dagen kennis mogen maken met de 
kinderen en collega’s van ’t Kleu-
renbos. Vanaf maandag 14 novem-
ber zal ik voor de klas staan bij de 
kleuters en voorlopig zal ik er dan op 
alle maandagen zijn. Verder ben ik 
woensdag aanwezig voor onderwijs ondersteunende 
taken en zal ik donderdag met Lili samen voor de klas 
staan.

Graag stel ik me verder even voor, mijn naam is 
Madelon Wijers ik ben 45 jaar oud getrouwd met 
Raymond en samen hebben wij twee kinderen. Op 
het moment wonen wij al weer 15 jaar in het gezellige 
stadje Grave. Mijn wieg stond 45 jaar geleden in Den 
Haag en hier heb ik 30 jaar met veel plezier gewoond. 
Na het afronden van de Pabo aan de Haagse 
hogeschool heb ik 7 jaar les gegeven in het reguliere 
basisonderwijs waarvan 1 jaar groep 2 en 6 jaar groep 
3. In 2006 ben ik gestopt met lesgeven omdat ik de 
balans van hoofd, hart en handen miste in het 
reguliere onderwijs. 

Samen met mijn man ben ik een praktijk gestart voor 
Sensie therapie in combinatie met Bloessem therapie. 
In onze praktijk stond bewustzijn en het zelfhelend 
vermogen centraal. Ik vind het mooi om te zien hoe 
mensenlevens veranderen door inzicht te krijgen in 
gedrag en handelen. De praktijk staat nu even op een 
laag pitje, beide waren we toe aan een nieuwe 
uitdaging in ons leven en voor mij is dat lesgeven op 
’t Kleurenbos geworden. Het vrije school onderwijs is 
voor mij helemaal nieuw maar ik wordt liefdevol 
ondersteund door alle collega's. 
Ik wandel graag in de natuur met onze honden en op 
het moment ben ik mij aan het verdiepen in de 
Japanse kunst van de  Jin Shin Jyutsu methode. 
Ook dit is een manier om lichaam en geest in balans te 
brengen dmv je eigen handen.

Ik ben benieuwd naar alle ervaringen die ik op ga doen 
bij ’t Kleurenbos.
Hartelijke groet, 
Madelon Wijers             
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OVER HET SINT NICOLAASFEEST EN DE KLEUTERTIJD  
Als kleuterleerkrachten vragen we jullie aandacht voor 
de rol van de media in de aanloop naar het Sint 
Nicolaasfeest. Zou je onze visie willen lezen en 
overwegen? 

In de donkere tijd vieren we in de Vrijeschool maar 
liefst vijf lichtfeesten; Sint Maarten, Advent, Sint 
Nicolaas, Sint Lucia en Kerstmis. 
Dit bericht gaat over de voorbereiding op het Sint 
Nicolaasfeest, het feest dat niet voor niets valt in het 
begin van de adventstijd. 

Het is het feest van de schenkende Goedheiligman die, 
wanneer iedereen slaapt, over de daken rijdt om 
vanuit zijn hemelse wereld geschenken naar de aarde 
te brengen voor alle kinderen. Het is een feest 
van geven en ontvangen, in een sfeer van blijde 
verwachting, verwondering, vreugde, geheimen en 
geheimzinnigheid. Het Sint Nicolaasfeest, zoals wij er 
tegenaan kijken, gaat over de onvoorwaardelijke liefde 
van Sint Nicolaas voor alle kinderen. 
Hierop kunnen alle kinderen vertrouwen. 

Het Sinterklaasjournaal roept een andere stemming 
op. Vaak wordt daarin verslag gedaan van allerlei 
onheil dat het Sinterklaasfeest zou kunnen verstoren 
of verhinderen: de pakjes zijn zoek, het paard is ziek, 
de boot is uit koers geraakt, enzovoort. 

Oerbeeld 
Door het Sinterklaasjournaal worden de kleuters 
meegezogen in een voor hen bedacht “waar” verhaal, 
dat avond aan avond een vervolg krijgt. Daardoor is er 
niet alleen minder ruimte voor het oerbeeld zoals we 
dat hierboven schetsen, maar ook voor de eigen 
fantasie van de kinderen. 

Vertrouwen 
Op school willen we de mythe van Sint Nicolaas, als 
ontzag- en vertrouwen- wekkende, onaantastbare 
kindervriend, graag overeind houden. In de klas 
merken wij echter dat wanneer we die geheimzinnige, 
wonderlijke sfeer willen oproepen, de kinderen ons 
aanvullen met alle verontrustende “echte”, 
wetenswaar- digheden die ze via de televisie 
hebben meegekregen. 
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Stemming 
Voor kleuters past het beter om naar afgeronde 
verhalen te luisteren die bij voorkeur steeds herhaald 
worden, zodat ze zich er echt mee kunnen verbinden. 
Dit staat haaks op het idee van het Sinterklaasjournaal 
dat een voortschrijdend feuilleton is. Iedere dag iets 
nieuws werkt “wakker makend”, terwijl wij bij de 
kleuters die droom- en fantasiestemming nog zo 
belangrijk vinden. 

Liefst nog even uitstellen 
Natuurlijk maakt een ieder zijn eigen keuzes, maar in 
de lijn van ons onderwijs willen we jullie vragen het 
kijken naar het Sinterklaasjournaal uit te stellen tot de 
kinderen de kleuterleeftijd voorbij zijn.

Wij wensen jullie van harte een 
vrolijke en gezellige Sinterklaastijd toe!                                                                                
De leerkrachten van Vrijeschool ’t Kleurenbos
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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

SINT NICOLAAS KAMER IN 
MUSEUM JAN CUNEN
Van 19 november tot en met 4 december 
komt niemand minder dan Sinterklaas 
weer in het museum logeren. Kinderen 
kunnen tijdens deze periode zijn slaap-
kamer bewonderen én aan de slag met 
feestelijke kijk- en doe-opdrachten. 
Lees hier meer. 

WISTEN JULLIE DAT
… ‘onze’ kleuterleerkracht Hanneke van Vliet 
naast haar YouTube kanaal ook een doe-hoek 
met liedjes heeft… 
Erg leuk om met je kleuter te zingen!

OUDERACADEMIE
In januari en februari staan drie 
avonden gepland met de 
thema’s hoofd-hart-handen. Ook 
ouders van buiten onze school 
zijn welkom. Hier lees je meer 
over het aanmelden. 
In de bijlage de flyer.

mailto:d.vanbochove%40kleurenbos.nl?subject=
https://www.trefhetinoss.nl/uitagenda/1745064178/sinterklaaskamer-in-museum-jan-cunen
https://www.youtube.com/channel/UCEiGmWK5yEshfKaYPmKMtrA
https://www.doehoek.nl/aandeslag/de-doehoek-van-hanneke-van-vliet-160340.html
https://www.trefhetinoss.nl/uitagenda/3826336335/workshop-hoofd-hart-handen

