
Nieuwsbrief 5 ‘20-’21 Brede school het Kleurrijk 
 

Agenda januari en februari 2021 

 

Fijne feestdagen! 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Maandag 14 december in de middag druppelde er al wat nieuws naar buiten… Een lock-down zat 

eraan te komen. In de eerste geruchten werd gesproken over het sluiten van het onderwijs. 

Misschien tegen beter weten in zeiden we tijdens de lunch tegen elkaar “daar wordt vast het 

voortgezet onderwijs mee bedoeld”. In de loop van de middag en natuurlijk om 19.00 uur ‘s avonds 

werd het ons duidelijk; ook de basisscholen gaan dicht. We zijn ervan geschrokken.  

In de uren na de persconferentie is er al erg veel geappt, gebeld en gemaild om voor de kinderen een 

gezellige (kerst)dag in elkaar te zetten. Met z’n allen is dit gelukt. Dank aan iedereen! 

Op dinsdag, ineens de laatste schooldag, zagen we aan veel kinderen wat het sluiten van school/ het 

niet doorgaan van de kerstviering met hen deed. Dit geldt overigens ook voor het team van het 

Kleurrijk. Er is in veel groepen uitgebreid over gesproken. Ook is het thuisonderwijs met de kinderen 

besproken; wat kan er en wat wordt er van je verwacht? 

Via de mail, via Social Schools en buiten op het plein zijn veel positieve reacties van ouders/ 

verzorgers voor de OC en voor het team ontvangen over de afsluiting van dit kalenderjaar voor de 

kinderen. Dank daarvoor. 

Van de week hoorde ik een mooie spreuk, daar wil ik graag mee afsluiten: 
 

“Zorg voor de mensen om je heen, zorg voor jezelf,  
anders maak je jezelf alleen maar zorgen…”  

 

Ik wens iedereen fijne kerstdagen en een gezond 2021! 
 

Met vriendelijke groet, 

Annejan Kroneman, Directeur BS het Kleurrijk 

 

 

 

Maandag 4 januari 2021 School gesloten i.v.m. landelijke lock-down t/m 17 januari 2021 

Donderdag 7 januari Studiedag, alle kinderen vrij, geen noodopvang 

Vrijdag 29 januari Open dag BS het Kleurrijk (onder voorbehoud) 

Nieuwsbrief 6 verschijnt 

Vrijdag 5 februari Studiedag, alle kinderen vrij 

Maandag 8 februari MR vergadering 

Vrijdag 12 februari Carnaval 

15 - 19 februari Carnavalsvakantie 

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

http://www.bshetkleurrijk.nl/


 

 
Wisselingen groepsbezetting  

Vanaf januari vinden er een paar wisselingen plaats in verschillende groepen.  

Juf Meral komt vanaf 4 januari terug van haar zwangerschapsverlof en gaat woensdag t/m vrijdag 
werken in groep 5-6a. Meester Ivo blijft op de maandag en dinsdag. 
Juf Karlijn komt op 11 januari terug van haar zwangerschapsverlof. Karlijn gaat op woensdag werken 
in groep 3-4a en op donderdag in groep 1-2a. Op dinsdag pakt Karlijn haar onderbouwcoördinator 
taken weer op. 
Juf Esther gaat op 14 januari het derde trimester van haar zwangerschap in. Dit betekent dat Esther 
(op basis van de adviezen van het RIVM) vanaf dat moment niet meer direct met kinderen werkt. Juf 
Hanne neemt op maandag en dinsdag de taken van Esther over in groep 7-8b. Op donderdag neemt 
Lisa de taak over van Esther in groep 3-4C. Lisa komt ook op maandag bij ons werken in groep 3-4b 
(in plaats van Hanne). 
Uiteraard zijn de kinderen en ouders/ verzorgers uit de betreffende groepen al geïnformeerd. 
We zijn blij dat de collega’s weer terugkomen en dat het gelukt is om continuïteit te bieden voor de 
kinderen in de verschillende groepen. 
 
Even voorstellen 
Ons schoolbestuur heeft een gemeenschappelijke MR (GMR). In de GMR worden zaken besproken en 
besluiten genomen die gaan over de stichting en dus ook over BS het Kleurrijk. Vanuit het team zit 
Anoeska (groep 1-2c) in de GMR. Vanuit de ouders/ verzorgers zit Jelle Terpstra in de GMR. We zijn 
als school blij dat onze belangen door Anoeska en Jelle behartigd worden. Hieronder stelt Jelle zich 
voor. 
 
Ik ben Jelle Terpstra, 36 jaar en vader van Tijn (3c) en Sara (1b). In het dagelijks leven werk ik met veel 
plezier als leidinggevende binnen de gehandicaptenzorg. Met een moeder en schoonmoeder beide 
werkzaam binnen het basisonderwijs weet ik hoe belangrijk het is dat ouders ondersteunen op school. 
Betrokkenheid vanuit ons als ouders geeft net dat stukje extra ondersteuning die het verschil kunnen 
maken om onze kinderen de optimale aandacht en kansen te bieden in hun ontwikkeling. Graag wil ik 
me vanuit de GMR hard maken voor onze kinderen en leerkrachten zodat zij zich optimaal kunnen 
ontwikkelen. Ik zal mijn best doen om samen met de MR de belangen voor onze school zo goed 
mogelijk te behartigen. 
 
Bericht van de schoolfotograaf 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
I.v.m. de nieuwe corona-maatregelen kunnen wij de inlogbriefjes pas in januari op school afleveren. 
De leerlingen zullen op 19 januari de inlogbriefjes van hun leerkracht ontvangen en mee naar huis 
nemen. De korting voor het bestellen van de schoolfoto’s wordt verlengd tot en met 8 februari. 

Wij wensen u alvast fijne kerstdagen toe en een gezond 2021! 
Als er nog vragen zijn, hoor ik het graag.  
Met vriendelijke groet, 
 
De Schoolfotograaf Face2Face Schoolfoto's | Postbus 1065 | 6160 BB GELEEN (NL) 
0850-212672  |  hulp@vormgegeven.nl 

Kerstversiering  
Ook dit jaar heeft de oudercommissie (OC) weer de school mooi versierd. Dank daarvoor. 
Als spontane verrassing kregen we van een ouder vijf ballonnen-creaties. De kinderen hebben ervan 
genoten, heel hartelijk dank! Ter illustratie een paar foto’s. 
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Kerstviering 
Helaas kon de kerstviering, zoals deze bedacht en voorbereid was, niet doorgaan. Jammer voor de 
kinderen, veel kinderen hadden erg uitgekeken naar het kerstdiner in het donker. Volgend jaar beter! 
Na de persconferentie op maandagavond zijn vele app-groepen ontploft. Ook die van de 
oudercommissie. Binnen een paar uur was er, in overleg met school, een alternatief programma. In 
de groepen is op dinsdag een alternatief programma gedraaid en hebben we er een gezellige dag van 
gemaakt. Met als klap op de vuurpijl in de middag voor alle kinderen een bakje frietjes. De kinderen 
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hebben heerlijk met elkaar in de klas de frietjes opgegeten. 
We willen de OC en in het bijzonder Jimmy en Chantal heel erg bedanken voor het snelle handelen 
om voor de kinderen er een extra mooi feest van te maken! Op deze foto een gedeelte van de 
OC-leden. 

 
 
Rapport en oudergesprekken 
Omdat we als school na de kerstvakantie twee weken dicht zijn, kan de planning van cito-toetsen, 
rapport en oudergesprekken niet gerealiseerd worden. We wachten de persconferentie van 12 
januari af en komen daarna met een nieuwe planning. 
 
Aanbod Bindkracht10 
In de bijlage vindt u een overzicht van de door Bindkracht10 georganiseerde activiteiten in de 
kerstvakantie. 
 
Aanmelden nieuwe kinderen 
Let op! Is uw kind geboren tussen 1 juni 2017 en 1 juni 2018? 
Dan dient uw kind vóór 1 maart 2021 aangemeld te worden bij 
Schoolwijzer, voor het schooljaar 2021-2022. Aanmelden kan via 
www.schoolwijzernijmegen.nl. 
 
Heeft u al een kind op school? 
Dan hebben broers/zussen geboren tussen 1 juni 2017 en 1 juni 2018, alleen bij aanmelding vóór 1 
maart, de garantie op plaatsing op dezelfde school. 
Met vragen kunt u terecht bij Schoolwijzer via 024-360 20 22 
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