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Het geesteslicht te dragen
in de winternacht der wereld,

mijn hartendrang streeft het gelukzalig na,
opdat zielenkiemen lichtend
in wereldgronden wortelen,

En Gods woord in het duister van de zinnen
openbarend al het zijn doorklinkt.

Agenda

Monique Neijndorff - Schoolleider

ma 19 december    adventviering // mr vergadering
vr 23 december   kerstviering
ma 26 dec t/m vr 6 jan  kerstvakantie

ADVENTVIERINGEN
De eerste adventviering staat in het teken van het 
mineralenrijk. De kinderen uit de klassen hebben 
geluisterd naar het verhaal over het geheim van de 
grote steen. Een grote steen, zomaar midden op de 
weg en niemand die de steen kan verplaatsen. Alle 
reizigers moeten eromheen tot de dag dat degene 
voor wie het bestemd is deze steen uit de weg te 
ruimen, is verschenen. De steen breekt in tweeën en 
laat haar kristallen schitteren en fonkelen.
De tweede adventviering staat in het teken van het 
plantenrijk. De kinderen uit de klassen hebben 
geluisterd naar het verhaal over het advent tuintje; de 
spiraal die zij als kleuter gelopen hebben. Het verhaal 
kunt u hier luisteren.  

https://www.youtube.com/watch?v=rxw2pIXwl4I
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KLEUTERKLAS
Juf Evanne gaat ons verlaten. Zij heeft hier een aantal 
jaren met liefde gewerkt en heeft gemerkt dat het voor 
nu tijd is om een ander pad in te slaan. Wij wensen 
Evanne alle goeds op haar nieuwe reis. Juf Madelon 
neemt de lessen van juf Evanne over.

KISS & RIDE
Buurtbewoners hebben aangegeven weer meer last te 
hebben van de drukte rondom het parkeren tijdens het 
brengen en halen van de kinderen. Graag weer even 
allemaal alert zijn hierop; parkeer alleen op de 
daarvoor bestemde parkeervakken. De eerste 
parkeerstrook vooraan het schoolplein is een 
“kiss&ride”. Gebruik deze ook als zodanig zodat de 
doorstroom versnelt. Wij realiseren ons dat het niet 
alleen wij zijn die parkeren. Ook bij onze buren wordt 
er aandacht aan besteed.

NAAMSVERANDERING BSO & PEUTERGROEP
In samenwerking met Avem wordt op onze locatie de 
peuterklas en BSO verzorgd. Voorheen gebeurde dit 
onder de naam IKC Kleurenbos. Onze antroposofische 
peutergroep en BSO zijn kleine groepen. Wij vinden 
het belangrijk dit te kunnen blijven aanbieden en 
ontvangen daarom ook kinderen van Mozaiek en 
Mettegeupel. Hierdoor wordt per 1 januari de 
locatienaam veranderd naar locatie Meteoor. 
Inhoudelijk blijven de peutergroep en BSO hetzelfde.

OP TIJD OP SCHOOL
Wij merken dat kinderen steeds later naar school 
gebracht worden. Ondanks deze donkere ochtenden 
willen wij jullie vragen op tijd te komen, zodat de 
kinderen ongestoord met hun dag kunnen beginnen.
• 8.20uur leerkrachten staan buiten
• 8.25uur leerkrachten gaan met hun klas  

naar binnen
• 8.30uur start van de lesdag

Mocht je onverhoopt te laat komen, wacht dan met je 
kind totdat de ochtendspreuk klaar is zodat het 
ochtendritueel ongestoord kan zijn. 

BEREIKBAARHEID SCHOOL
Op maandag en woensdag is Debby van Bochove, onze 
administratief medewerkster, aanwezig en zijn wij 
tijdens openingsuren telefonisch goed bereikbaar. 
Op andere dagen zijn we telefonisch minder goed 
bereikbaar. 
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Het antwoordapparaat staat doorgeschakeld naar de 
schoolleiding en wordt dagelijks afgeluisterd. 
Bij dringende zaken is de school te bereiken via 
06-22444734.

OPEN ATELIER
Leerkrachten en ouders hebben de wens uitgesproken 
om met de kinderen een Open Atelier in te richten. 
Op vrijdagmiddag kiezen waaraan jij wilt werken. 
Workshops gegeven door ouders en leerkrachten. 
Samen leren met en van elkaar. Deze week komt een 
uitgebreider bericht hierover. Houd Parro in de gaten.

KERSTVIERING
Vrijdag 23 december vieren wij kerst in de school. 
De kleuters wordt gevraagd een gewone lunch mee te 
nemen. Deze wordt door school aangevuld met 
speciaal kerstbrood en iets lekker & warm te drinken. 
De kinderen uit de klassen vragen we een hartig hapje 
om te delen mee te nemen met daarbij een eigen 
bordje en bestek.

AFSCHEIDSCADEAU
Gisteren hebben we van twee leerlingen afscheid 
genomen. Als dank hebben zij onze leerlingen 
springtouwen en hoepels cadeau gedaan. Er is meteen 
volop mee buitengespeeld. Wat een lieve verrassing!
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Kleuterklas

Advent en Kerstviering in de kleuterklas 

Hoewel Sinterklaas nog maar net uit het land is en de 
kleuters volop genieten van de activiteiten in de klas, 
maken we een zachte overgang naar het Kerstfeest. 
Met het volgen van de jaarfeesten en het ritme van de 
natuur worden de vier Adventsweken voor Kerst, op 
school ook met de kleuters gevierd. 

Nu de dagen steeds korter worden en de zon verder 
weg staat merken we dat het buiten donkerder is. 
In de klas hebben we meer sfeerlicht aan de muur 
gehangen en de ramen zijn gedeeltelijk verduisterd 
met de sterrengordijntjes. De kleuters hebben zelf 
lantaarntjes gemaakt.
De kleuters zijn gevoelig voor sfeer en keren net als 
grote mensen en dieren meer ‘naar binnen’. In de klas 
wordt de ochtendspreuk over de zon vervangen door 
een passende spreuk waarmee wij de dag openen.

Nu de aarde donker is, 
donker en heel stil, 

is het alsof er een lichtje 
in mij schijnen wil…..

Het is alsof de sterren ,
Die daar boven zijn

Tot mij willen zeggen;
Kom lichtje en schijn……

De Adventsspiraal
De Adventstijd begint voor de kleuters met het lopen 
van de Adventsspiraal. Dat is een spiraal van hulst en 
bladgroen met in het midden een engel en daar 
omheen een hart van lichtjes. Al zachtjes zingend 
lopen de kinderen om de beurt de spiraal van buiten 
naar binnen. Zijn ze helemaal naar binnen gekeerd 
en aangekomen bij de kern steken zij daar hun eigen 
engellichtje aan. Vaak onstaat er in de kleuterziel een 
nieuw impuls, het maakt dieper contact met het 
lichaam, het indalen. Op de terugweg mogen de 
kinderen hun lichtje, een plekje geven in de spiraal. 
Door het groeiende aantal lichtjes in de spiraal, groeit 
het licht. De weg naar binnen in de spiraal, is de weg 
die ook wij in deze steeds donker wordende en stille 
tijd van het jaar gaan. Een bijzonder mooi moment wat 
wij koesteren en in alle rust vieren.
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Stil nu, stil nu, maak nu geen gerucht,
Stil nu, stil nu, het ruist al door de lucht.
Het wonder komt heel zachtjes aan, het 

kerstkind wil naar binnen gaan.
Stil nu, stil nu, maak nu geen gerucht.

https://www.vrijeschoolliederen.nl/lied/stil-nu

Het Adventstuintje
Na het lopen van de spiraal wordt de beweging 
verinnelijkt door het tekenen en schilderen van een 
spiraalvorm.  
Dit vormt de basis van het Adventstuintje. 
In het tuintje verzamelen de kleuters de 
vier Adventsgeschenken.

In de tijd van de drie heiligen; St-Michael, St-Maarten 
en St-Nicolaas, ontvangen de kleuters iedere week een 
geschenk van de kleuterjuffen, passend bij de 
Adventsweek.
De 1e week een edelsteentje uit het mineralenrijk
De 2e week een bloembolletje uit het plantenrijk
De 3e week een schaapje van echte wol uit het 
dierenrijk
De 4e week, vlak voor Kerst, een notendopje met het 
kleine kindeke uit het mensenrijk.
De kleuters krijgen dit van het Sterrenkind die het uit-
reikt in een mooi verlicht mandje terwijl wij zingen:

Twinkel Twinkel kleine ster
Jij kan stralen van zover

Prachtig sta jij daar te stralen
Ik wou dat ik jou hier kon halen

Twinkle, twinkle, little star
How I wonder what you are

https://www.vrijeschoolliederen.nl/lied/stil-nu-1-1st/
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Na 5 december gaan we ons in de klas voorbereiden 
op het Kerstfeest. Het ‘rode huisje’ wordt 
omgetoverd tot een Kerststal met verkleedkleren. 
Het Kerstspel wordt tijdens het ochtendspel 
gespeeld en gezongen.
Als basis voor het Kerstspel wordt het prentenboek 
verhaal voorgelezen van ‘Maria’s kleine ezeltje’. 

Liedje Sjok sjok sjok loopt het Ezeltje
https://youtu.be/7S5tjxP2ibE

Kerstviering kleuterklas
Op vrijdag 23 december wordt op school het 
Kerstfeest gevierd met de kleuters. Niet alle kleuters 
komen op vrijdag naar school, maar wij vinden het 
fijn om een vorm te vinden waarbij alle kinderen 
aanwezig zijn tijdens de gezamelijke lunch en het 
Kerstspel. 
Vanwege de groepsgrootte hebben wij gemeend om 
de viering in twee delen te organiseren dat het in 
een kalme en gezellige sfeer kan verlopen.

Kerstviering kleuters 23 december
• 8.30 uur  

de vrijdagkleuters worden ontvangen samen 
met één ouder per leerling voor Kerstspel

• 8.45 uur 
Kerstspel  met de vrijdagkleuters

• 9.15 uur  
Ouders vrijdagkleuters nemen afscheid

• 11.30 uur  
knuffeldagkleuters worden ontvangen op het 
plein tijdens buitenspel

• 12.15 uur  
Kerstlunch voor de kleuters in de kleuterklas

• 13.15 uur  
Ouders van de knuffelkleuters worden 

• ontvangen, één ouder per leerling
• 13.30 uur  

Kerstspel (herhaling)
• 14.00 uur  

Kerstvakantie

Week 1  
Het eerste licht van Advent

is het licht van stenen.
Stenen die leven in kristallen,

schelpen en botten.

Week 2  
Het tweede licht van Advent

is het licht van planten.
Wortels, stengel, blad, bloem en vrucht

waardoor wij leven en groeien.

Week 3  
Het derde licht van Advent
is het licht van de dieren.

Dieren van boerderij, veld, bos, lucht en zee.
Allen wachten zij op de grote geboorte.

Week 4 Kerstfeest  
Het vierde licht van Advent

is het licht van de mensheid.
Het licht van liefde, het licht van gedachte,

om te geven en te begrijpen.

https://youtu.be/7S5tjxP2ibE
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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

KERSTVERHALEN
De gestolen kerstboom en de kerststal 
van Knötelö; twee heerlijke kerstverhalen 
verteld door Aard Staartjes zijn 
hier te beluisteren. 
Leuk voor kinderen vanaf klas 1.  

KERSTLIEDJES
Zin om samen met je kind(eren) al in de 
kerstsfeer te komen? 
Luister dan deze liedjes en zing vooral 
samen mee. 

mailto:d.vanbochove%40kleurenbos.nl?subject=
https://open.spotify.com/track/3RdWhVkMxiQrd0jvS1D4yF
https://open.spotify.com/artist/3mmfel5hbFqHF2PAXKrnas

