
Nieuwsbrief 5 ’22-‘23 Brede school het Kleurrijk 
  

Agenda januari 2023 

26 dec – 8 jan. 2023 Kerstvakantie 

Maandag 9 januari Naar school 

Woensdag 11 januari Luizenkammen 

Vrijdag 20 januari 9.00 – 11.30 Open ochtend voor nieuwe ouders 

Woensdag 25 januari Hercontrole luizenkammen 

Vrijdag 27 januari Nieuwsbrief #6 verschijnt 

Woensdag 1 februari 8.30 – 9.30 inloopmoment unit Groen 

11.30 – 12.15 inloopmoment unit Blauw 

Maandag 6 februari Biebbezoek groepen 3-4 A en 3-4 B 

Afname tevredenheidsonderzoek kinderen (groepen 6-8) 

Woensdag 8 februari Studiedag; alle kinderen vrij 

Donderdag 9 februari Biebbezoek groepen 3-4 C 

Rapport mee 

13.00 – 14.00 Inloopmoment unit Paars 

 De volledige agenda is te bekijken op www.bshetkleurrijk.nl  
en in de app van Social Schools. 

 

Fijne feestdagen! 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Wat zijn de laatste weken van het kalenderjaar toch altijd gezellig op school. We hebben genoten van 

het Sinterklaasfeest, de onderbouwgroepen gingen op visite bij de Sint in de grote zaal. Daar zongen 

ze liedjes, deden ze dansjes en werden de kinderen verrast door wat de Sint allemaal over hen wist 

te vertellen. De sfeer in de bovenbouwgroepen was heel gezellig. Er was veel tijd en zorg besteed aan 

de gedichten en surprises. Een genot om de klassen zo samen dit feest te zien vieren. 

Vorige week vrijdag was er voor het eerst Podiumkunsten nieuwe stijl. In twee groepen (onder- en 

bovenbouw) hebben de groepen voor elkaar opgetreden. Alles stond in het teken van Kerst. Er was 

pantomime, dans, zang, toneel, stopmotion, eigenlijk te veel om op te noemen. Mooi om de 

kinderen op het podium te zien shinen. U heeft de foto’s en filmpje in Social Schools vast al gezien. 

Gisteren was de kerstmarkt. Wat een happening.  Het was gezellig, het was lekker, het was leuk, het 

was ontspannen, het was nog veel meer. Ik zag trotse ouders de grote zaal uitkomen na het optreden 

van hun kind, ik zag vele vette vingers van de oliebollen, ik zag mooie bedragen over ‘de toonbank’ 

gaan voor de goede doelen. 

Ik wil hierbij dan ook de kerstcommissie, de rest van de OC en de vele hulpouders enorm bedanken 

voor de organisatie en het meehelpen. Geweldig! 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u het lied wat juf Wyneke geschreven heeft. Onze eigen versie 

van Jingle Bells. Dit lied hoorde u ook bij binnenkomst tijdens de kerstmarkt. 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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Terugkijkend op dit kalenderjaar komt echt het woord solidariteit bij mij naar voren. Ik heb dit mogen 

ervaren op verschillende momenten. Bijvoorbeeld ouders/ verzorgers die extra geld overmaakten 

naar school voor de vrijwillige ouderbijdrage “voor gezinnen die het moeilijker hebben”. Of collega’s 

die extra/ meer komen werken om te voorkomen dat we groepen naar huis moeten sturen. Of de 

individuele initiatieven van ouders/ kinderen om anderen een hart onder de riem te steken. Of 

bedrijven die geld of spullen (voor de bingo tijdens de kerstmarkt) doneren. De COOP aan de 

Steenbokstraat die het brood voor de ontbijtjes van de kinderen doneerde. Of de enorme opbrengst 

van gisteravond voor Kika en het Prinses Máxima Centrum. Het exacte bedrag wordt overigens later 

bekend gemaakt. 

Of wat er afgelopen week gebeurde: We zijn als school benaderd door een bedrijf. Dit bedrijf wilde 

graag, anoniem, iets doen voor de kinderen en gezinnen op het Kleurrijk. Daarom krijgen alle oudste 

kinderen vandaag, namens dit bedrijf uit Wijchen, een kerststol mee naar huis. Om lekker samen van 

te genieten. Kent u nou gezinnen waar deze kerststol nog beter tot zijn recht komt, geef hem dan 

gerust door. 

Deze solidariteit, klein en groot, bezorgt mij in ieder geval een warm gevoel. Een gevoel dat bij Kerst 

hoort! 

Ik wens jullie allemaal, namens het team van het Kleurrijk, gezellige kerstdagen en een mooi 2023! 

Tot 9 januari! 

 

Met vriendelijke groet, 

Annejan Kroneman, Directeur BS het Kleurrijk 

 

Open dag 

Op vrijdag 20 januari 2023 is de open dag op BS het Kleurrijk. Deze open dag is 

voor geïnteresseerde nieuwe ouders/ verzorgers. Kent u ouders/ verzorgers met 

jonge kinderen in de leeftijd van 2-3 jaar, wilt u ze dan wijzen op onze open dag?  

Onze deuren staan open tussen 9 en 11 uur. Aanmelden is niet nodig. 

Na de vakantie krijgen alle kinderen een poster mee naar huis om ter promotie voor het raam te 

hangen… 

 

Let op!  
Is uw kind geboren tussen 1 juni 2019 en 1 juni 2020? 
Dan dient uw kind vóór 1 februari 2023 aangemeld te worden bij Schoolwijzer, voor het schooljaar 
2023-2024. Aanmelden kan via www.schoolwijzernijmegen.nl. 
Heeft u al een kind bij ons op school? 
Dan hebben broers/zussen geboren tussen 1 juni 2019 en 1 juni 2020, 
bij aanmelding vóór 1 februari 2023, de garantie op plaatsing op 
dezelfde school. 
Met vragen kunt u terecht bij Schoolwijzer via 024-360 20 22 

 

Nieuw rapport 

Achter de schermen is de rapportwerkgroep al een lange tijd actief bezig om voor het Kleurrijk een 

nieuw leerlingenrapport te ontwikkelen. Na veel onderzoek, vergelijkingen en alle wensen van 

teamleden en ouders (oudercommissie) in kaart te hebben gebracht, is er voor een Parnassys- 

rapport gekozen. De rapportwerkgroep heeft hiervoor onlangs een training gehad en heeft al een 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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mooie opzet gemaakt. We kunnen u melden dat bij de eerste 

rapportgesprekken in februari '23 het nieuwe rapport in gebruik zal 

gaan.  

 

Verrijking 

De afgelopen weken hebben we met de leerlingen van de 

verrijkingsgroep gewerkt aan verschillende projecten. Zo is groep 5 bezig met het Chocoladeproject. 

Zij gaan voor de slotopdracht een onderzoek uitvoeren. De bovenbouw is aan het werk met het 

Reclame project en de onderbouw is het project Paddenstoelen aan het afronden. 

Naast deze projecten werken zij ook aan Rekenen XL. De afgelopen twee weken hebben ze ook 

gewerkt aan een Kerst-pad. Hierbij kregen de leerlingen vragen over de Kerst en konden ze met 

behulp van een digitaal pad de antwoorden ontrafelen. 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eén van de slotopdrachten van rekenen XL van de bovenbouw 

 

Leerlingenraad 

Hierbij presenteren wij jullie de leerlingenraad van 2023!!!  

Per klas zijn er twee gekozen afgevaardigden. Deze groep leerlingen 

gaat in de komende tijd met elkaar vergaderen. Ze bedenken o.a. 

oplossingen en ideeën om deze school nog leuker en fijner te maken 

voor iedereen. Daarbij nemen ze ideeën en meningen vanuit de klas 

mee. Ze worden hierbij ondersteund door de bovenbouwcoördinator. 

In de leerlingenraad zitten de volgende leerlingen: uit 5/6A Axel & Dani, 

5/6B Aaron & Munira, 5/6C Mouad & Jannica, 7/8A Mila & Pleun, 7/8B 

Luna & Mohammed. 

 
Nationale Perendag 
Om het overblijven gezellig en uitdagend te houden, organiseren we als 
stichting SOOS regelmatig activiteiten en workshops op de scholen waar we 
actief zijn. Ons doel hierbij is ook om ‘gezond eten en bewegen’ onder de 
aandacht te brengen. Deze keer vooral aandacht voor het gezonde eten. Op 
dinsdag 29 november werden daarom op de scholen lekkere, frisse peren 
uitgedeeld! 
 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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Zwemmen op studiedag 

Zoals gemeld in de vorige nieuwsbrief kunnen kinderen met korting gaan zwemmen op studiedag van 

school. Per 1 januari moet het zwembad de tarieven verhogen, zie onderstaand bericht. 

Uw school heeft zich aangemeld voor het zwemmen op studiedagen in 2022/2023. 
Vanaf 1 januari 2023 verhogen wij al onze tarieven. Naast van de normale indexering zijn bij het 
vaststellen van de nieuwe tarieven ook de inmiddels fors gestegen kosten doorberekend. 
Dat betekent dat het tarief van het zwemmen op studiedagen verhoogd wordt naar € 4,00. De 
normale entreeprijs bedraagt in 2023 € 6,00. 
 

  

  

  
N I E U W S  V A N U I T  D E  B R E D E  S C H O O L  

 

Het Hert open 

Zit je thuis in de kou? Of ken je Nijmegenaren die in de kou zitten? Het Hert is open en ontvangt je 
graag. Tussen 9.00 en 11.00 uur is er gratis koffie en thee. 
 

Vanuit de gemeente Nijmegen 
De hoge prijzen voor gas en stroom raken ons allemaal. Veel inwoners en ondernemers zoeken hulp 
bij financiële problemen. Hieronder een overzicht van regelingen en instanties die misschien iets  
voor u kunnen betekenen: 
 
Meedoenregeling  
Sinds dit jaar kunnen meer inwoners gebruik maken van de Meedoenregeling (mensen met een 
sociaal minimum tot 130% dit was 120%). Met de Meedoenregeling kunnen mensen met een laag 
inkomen voor maximaal € 150,- een cursus of activiteit doen. Er is een breed aanbod te vinden op 
onze site: nijmegen.nl/meedoenregeling. Voor dit jaar kunnen inwoners nog tot 31 december 2022 
een aanvraag indienen. 
 
Kindregelingen  
Ook voor de kindregelingen van Stichting Leergeld zijn de inkomensnormen verruimd (van 130% 
boven het sociaal minimum naar 140% boven het sociaal minimum). Dit betekent dat meer inwoners 
nu gebruik kunnen maken van deze regelingen. Bij Stichting leergeld kunnen ouders een vergoeding 
aanvragen voor bijvoorbeeld contributie sportvereniging, zwemles of een laptop voor hun kinderen. 
Zie website: https://www.leergeldnijmegen.nl/homepagina. 
 
Financieel experts in de wijk  
In iedere wijk werken Financieel Experts vanuit Bindkracht10 en de gemeente. Zij ondersteunen bij 
financiële zorgen of vragen van inwoners. Kijk op: nijmegen.nl/geldzorgen 
 
Stichting Vincentius Vereniging Nijmegen  
Vincentius biedt veel verschillende mogelijkheden voor mensen met weinig geld. Zoals het € 0,50 
Cent Winkeltje en Samen Eten.  
https://vincentiusnijmegen.nl/ 
 
Voedselbank Nijmegen  

http://www.bshetkleurrijk.nl/
nijmegen.nl/meedoenregeling
https://www.leergeldnijmegen.nl/homepagina
nijmegen.nl/geldzorgen
https://vincentiusnijmegen.nl/
https://vincentiusnijmegen.nl/
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De Voedselbank verleent gratis voedselhulp door middel van het uitgeven van voedselpakketten. 
Vanwege de inflatie en stijgende kosten van energie zijn de normen voor het aanvragen van een 
voedselpakket verruimd.  
https://www.voedselbanknijmegen.nl/ 
 
Gratis menstruatieproducten  
Vanaf dit jaar kunnen inwoners gratis menstruatieproducten meenemen bij de zogenoemde MUP’s 
(menstruatie uitgiftepunten). Op https://www.armoedefonds.nl/wat-we-
doen/projecten/menstruatie-armoede/ staat een kaart waarop inwoners kunnen  
zoeken naar een MUP in hun wijk. Zoeken kan op postcode, adres of naam van de locatie. 
Momenteel zijn er al 43 MUP’s in Nijmegen. Ook in ’t Hert. 
 
 
Luistertip! Podcast ‘Ouder en kind: het gesprek over gevoel’ 
GGD Gelderland-Zuid heeft een podcastserie gemaakt over 

opvoeden. Ouders, kinderen (4-12 jaar) én experts in de 

opvoedkunde laten zien dat het niet altijd perfect hoeft te 

gaan. Dat het ook oké is als je soms even iets niet weet en dat 

je daarin niet de enige bent. De afleveringen gaan over emoties uiten 

en bespreken; zelfvertrouwen; woedebeheersing en conflicthantering.  

Een leuke luistertip voor in de kerstvakantie! 

De podcast is te beluisteren via https://ggdgz.nl/podcast 

 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
https://www.voedselbanknijmegen.nl/
https://www.voedselbanknijmegen.nl/
https://www.armoedefonds.nl/wat-we-doen/projecten/menstruatie-armoede/
https://www.armoedefonds.nl/wat-we-doen/projecten/menstruatie-armoede/
https://ggdgz.nl/podcast

