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Kan ik het zijn zodanig kennen,
dat het zichzelf hervindt

in de scheppingsdrang van de ziel?
Ik beleef dat mij de macht gegeven is

om het eigen zelf bescheiden
als deel van het wereldzelf te laten leven.

Agenda

Monique Neijndorff - Schoolleider

ma 5 december   Sint Nicolaas 
di 6 december   studiedag, alle leerlingen zijn vrij
wo 8 december   tweede advent
ma 12 december   derde advent
ma 19 december    vierde advent // mr vergadering
vr 23 december   kerstviering
ma 26 dec t/m vr 6 jan  kerstvakantie

donker wordt de aarde
duister overal

maar ons hart bewaarde
licht, dat blijven zal

dat het helder brandde
lichten mag heel ver

dan zal eens de aarde
worden tot een ster

 Lena Struik
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Vol verwachting klopt ons hart. De kinderen beleven 
al volop het thema rondom Sint Nicolaas. Tegelijkertijd 
is ook de adventtijd begonnen. In de bijlage treft u het 
jaarboekje van het Sint Nicolaas feest en de Advent 
periode.

SINT NICOLAAS
Vorige week heeft de Recycle Sint nog wat speelgoed 
achtergelaten. Dit gaat, samen met de gevonden 
voorwerpen, naar een goed doel. Maandag 6 
december bezoekt Sint Nicolaas ook onze school. 
Denken alle hulppieten aan het inleveren van de 
cadeautjes? Dit kan in de teamkamer. 

GEVONDEN VOORWERPEN
Vrijdag gaan alle gevonden voorwerpen, die hier meer 
dan drie weken liggen, naar een goed doel. Mocht je 
nog iets missen, loop dan even bij de administratie 
binnen.

BEREIKBAARHEID VOOR VRAGEN EN 
ANDERE KWESTIES
Ik merk dat ouders soms met vragen lopen waarvan ze 
niet weten waar ze deze kunnen stellen. 
De klassenleerkrachten en klassenouders zijn 
doorgaans het eerste aanspreekpunt. De klassen-
leerkrachten zijn te bereiken na schooltijd of via Parro. 
Mochten zij je niet verder kunnen helpen, dan weten 
zij vaak wel te vertellen bij wie je dan het best terecht 
kunt. 

Met alle vragen rondom de zorgstructuur binnen onze 
school kan je terecht bij onze intern begeleider: 
Susan van der Steen (s.vandersteen@kleurenbos.nl). 
Zij werkt op dinsdag en donderdag.

Met alle vragen rondom Parro of andere praktische 
zaken kan je terecht bij onze administratief 
mede-werkster: Debby van Bochove 
(d.vanbochove@kleurenbos.nl). 
Zij werkt op maandag en woensdag.

Met alle overige vragen kan je terecht bij onze 
schoolleider: Monique Neijndorff 
(m.neijndorff@kleurenbos.nl). Zij werkt op 
maandagochtend, dinsdag en donderdag. 
Mochten er vragen spelen rondom organisatie en 
beleid, spreek gerust de ouders uit onze MR 
(medezeggenschapsraad) aan. 
Dit zijn Moniek Debets en Ihsan Akdeniz. 

mailto:s.vandersteen%40kleurenbos.nl?subject=
mailto:d.vanbochove%40kleurenbos.nl?subject=
mailto:m.neijndorff%40kleurenbos.nl?subject=
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SCHOOLPLEIN
Vorige week heeft de gemeente struiken geplaatst 
tussen het open gedeelte van de Meteoor en 
’t Kleurenbos. Dit beperkt al meteen het fietsverkeer 
op het schoolplein. Wij hopen spoedig meer te horen 
over verdere mogelijkheden om het schoolplein 
duidelijker schoolplein te laten zijn zodat het veiliger 
wordt voor onze leerlingen.

VERDUURZAMING GEBOUW
Ons pand is aangesloten bij de pilot Verduurzamen 
Maatschappelijk Vastgoed. Vorig schooljaar is het pand 
onderzocht en van daaruit is door de gemeente een 
plan van aanpak opgesteld. Onze school ondergaat de 
volgende aanpassingen:
• Plat dak isoleren en overlagen
• Vloer onderzijde isoleren
• Bestaande W-installatie (klimaatinstallatie)  

vervangen door wtw-units conform eisen Frisse 
Scholen 2021

• Loskoppelen meterkast van Meteoor
• Bestaande 54 pv-panelen (zonnepanelen)  

aansluiten op meterkast Kleurenbos
• Verlichting vervangen door LED-verlichting 

De werkzaamheden starten (ongeveer) in februari 
2023 en duren twee maanden. In deze periode zal 
elk lokaal 2 dagen niet beschikbaar zijn. Er wordt aan 
1 lokaal per keer gewerkt waardoor wij in de school 
kunnen blijven door gebruik te maken van het lokaal 
tegenover klas 1-2. Bij de werkzaamheden op het dak 
zullen we met geluidsoverlast te maken krijgen. Zodra 
wij een definitieve startdatum van de gemeente
 ontvangen zullen we dit communiceren.

Graag wil ik me aan jullie voorstellen. Misschien heeft 
u me al op school gezien of heeft uw kind verteld dat 
er een “hulpjuf” in de klas aanwezig is. Afgelopen 
maandag 21 november ben ik in klas 3,4,5 gestart als 
leraarondersteuner om juf Loes en juf Iris te onder-
steunen. Elke dag ben ik van 9.00uur-13.00uur in de 
klas aanwezig. 
 
VOORSTELLEN
Mijn naam is Sandra Bemelmans en ik ben 44 jaar oud. 
Ik ben opgegroeid in Zuid-Limburg en ben op mijn 
achttiende gaan studeren aan de lerarenopleiding in 
Nijmegen. In deze stad ben ik blijven plakken na mijn 
studie en heb ik jaren met veel plezier als docent 
Engels op verschillende middelbare scholen gewerkt. 
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In 2008 ben ik voor VSO in Tanzania gaan werken. Daar 
heb ik twee ongelooflijk mooie jaren gewoond en waar 
ik naast het ondersteunen van docenten en kansarme 
leerlingen ook zelf zoveel geleerd heb en gegroeid ben. 
Die liefde voor Afrika is altijd gebleven en 
eenmaal terug in Nederland kon ik deze liefde 
combineren met andere passies, namelijk muziek en 
dansen. Het Afrikaanse dansen heeft mij uiteindelijk, 
een paar jaar later, terug naar Afrika gebracht waar ik 
in Kinshasa dansworkshops ben gaan volgen. 
Daar ben ik verliefd geworden en heb ik besloten in 
Congo te gaan wonen om daar een toekomst op te 
bouwen.
Daar ben ik gaan lesgeven op privé scholen en heb ik 
kennis gemaakt met het werken op een basisschool. Ik 
heb een paar geweldige jaren een heel bijzonder, klein 
schooltje mogen managen waar werkelijk bijna alles 
mogelijk was. Wat een droom om je creativiteit en 
liefde voor onderwijs dagelijks om te mogen zetten in 
een plek waar kinderen met zoveel plezier naar toe 
komen om te spelen, ervaren en leren. 
 
Helaas is de relatie met de man voor wie ik naar Congo 
verhuisd ben een paar jaar geleden beëindigd en kon 
mijn droombaan toch niet op tegen het verlangen 
dichter bij mijn zieke moeder, familie en vrienden te 
zijn. Dus ben ik na 7 jaar wederom in het diepe 
gesprongen en terug naar Nederland gekomen met 
mijn inmiddels vierjarige, levendige, nieuwsgierige 
zoon. Samen proberen we te wennen en een nieuw 
leven op te bouwen.
 
Ik heb inmiddels vele verschillende vormen van onder-
wijs gezien maar de vrijeschool is nieuw voor mij. Ik 
verheug me om te gaan zien hoe deze vorm van 
onderwijs aan de ontwikkeling van kinderen bijdraagt 
en hoe het vorm gegeven wordt. 

Groetjes Sandra Bemelmans
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We zijn in klas 1-2 na de herfstvakantie gestart met de 
tijdperiode. We hebben met elkaar gekeken naar de 
seizoenen, de maanden van het jaar, de dagen van de 
week, het ritme in een dag en zijn vervolgens gestart 
met het leren van de klokken. In klas 1 alleen de hele 
uren op de analoge klok, klas 2 oefent met hele en 
halve uren op de analoge en digitale klok. 

We zongen en dansten een klokkenlied: 

De wijzer van de klok
Wij zijn de wijzers van de klok

Tik tak tik tak tik tak tok
Ons zie je draaien, ons zie je gaan
We wijzen de uren en minuten aan

Kleine wijzer
Klein en traag ben ik

Maar toch heel voornaam
Want bij elke slag of tik

Ben ik een stukje voortgegaan
En wijs ik het nieuwe uur weer aan

Grote wijzer
Ik ben groter dan die kleine
Toch wijs ik jullie het fijne

De minuten wijs ik aan
Als je goed kijkt kun je me zien gaan

Wijs ik naar boven of benee
Heel of half uur is dan weer heen
Wijs ik naar links, of naar rechts

Heel of half uur is dat dan slechts
Kwart over of kwart voor

Dat horen jullie te weten hoor!

Ook hebben we onze eigen klokken gemaakt, die we in 
de lessen kunnen gebruiken!
We bespraken de zon, de sterren en de maan en 
hebben het gehad over het weer in de verschillende 
seizoenen. 
Een heerlijke periode! 

Klas 1 / 2
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We zijn met Klas 1 aan het oefenen met het splitsen 
van getallen tijdens het rekenonderwijs. We leren 
verhaaltjessommen en oefenen al iets hogere sommen 
t/m 10 of 20.
Met klas 2 leren we tientallen tot over de 100. Ook 
leren we de klok en starten we binnenkort met de 
eerste tafelsommen. 
En hebben de papa’s en mama’s van klas 1 al gemerkt 
dat de kinderen van klas 1 al een beetje kunnen 
lezen? Dit doen ze echt super knap en we lezen nu elke 
ochtend in onze leesboekjes! We hebben nu 19 letters 
aangeboden in de klas, met daarbij ook een letter-
beeld. Mocht je nieuwsgierig zijn, kom dan na school-
tijd even in de klas kijken hoe we dit doen. 

Klas 2 leert begrijpend lezen, technisch lezen, oefent 
met woordenschat en is nog steeds druk bezig met de 
spelling categorieën. We kennen nu ook de l
angermaakwoorden. De vogel die daaraan gekoppeld 
is, is de eend. 
Schrijf je een d of t? Maak het woord dan langer. 

We gaan in december verder met de schrijfperiode. 
Dat betekent dat we echt veel aandacht gaan besteden 
aan het goed en netjes schrijven van de letters in de 
werkschriften.
Vormtekenen neemt in deze periode ook een 
belangrijke plaats in. We gaan dit lopend doen, 
op de krijtborden en daarna in de schriften. 
Echt beleven en doen. 

Hoofd  Hart   Handen
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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

VRIJESCHOOL KOMPAS
Wil je meer lezen over de visie van het 
vrijeschoolonderwijs, waarom wij werken 
zoals wij werken en hoe deze uitgangs-
punten vertaald worden naar de praktijk? 
Lees hierover meer in het pedagogisch-
didactisch kompas van vrijescholen. 

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

LEGENDE
Nieuwsgierig naar de legende 
van Sint Nicolaas?  
Lees of luister hier het verhaal.

mailto:d.vanbochove%40kleurenbos.nl?subject=
https://www.vrijescholen.nl/kompas
https://antroposofie-noord-holland.nl/wat-is/euritmie/thema-artikel-over-euritmie/19
https://everydaymommyday.com/de-legende-van-sint-nicolaas

