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Dinsdag 5 november

Studiedag

Woensdag 6 november

Alle kinderen vrij
Staking, de school is dicht

Maandag 11 november

MR vergadering

Donderdag 5 december

Sinterklaas

Vrijdag 6 december

Studiedag

Dinsdag 17 december
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Alle kinderen vrij om 12.00 uur
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Luizenkammen

Alle kinderen vrij

Nieuwsbrief nummer 4
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Hierbij de vierde nieuwsbrief van het jaar. De eerste schoolvakantie is al achter de rug, wat vliegt de
tijd. Ik heb inmiddels al aardig mijn draai gevonden op Het Kleurrijk; wat een fijne school om te
werken. Ik geniet van mijn bezoeken in de groepen, van de gesprekken met kinderen, ouders en
collega’s. Ik heb de indruk dat we elkaar goed kunnen vinden.
Als team zijn we op de studiedag van 3 oktober aan de slag gegaan rondom SEO (sociaal emotionele
ontwikkeling). We hebben het onder andere gehad over het pedagogisch klimaat, over
grensoverschrijdend gedrag en over het pest-/ gedragsprotocol. Ook hebben we verschillende
activiteiten gedaan waarin we elkaar beter hebben leren kennen.
De komende studiedag staat in het teken van het nieuwe schoolplan (2020-2024), ICT en Rekenen.
We werken samen aan nog beter onderwijs op Het Kleurrijk.
Annejan Kroneman
Directeur BS het Kleurrijk
Staking 6 november
Op 22 oktober heb ik alle ouders/ verzorgers een mail gestuurd met de berichtgeving over de staking
van 6 november. Op deze dag is de school dicht. Al het personeel van BS het Kleurrijk staakt.
Inspectiebezoek
Op dinsdag 3 december komt de inspectie bij ons op school. De inspecteurs komen een hele dag. Er
worden observaties gedaan in de klassen, gesprekken gevoerd met teamleden, directie en intern

begeleider, kinderen en ouders. Er wordt gekeken naar de kwaliteit van het
onderwijs, de resultaten, pedagogisch klimaat, veiligheid en verantwoording.
Aan het eind van de dag vindt er een terugkoppeling plaats naar het team. Hierbij zal ook onze
bestuurder aanwezig zijn. De inspectie maakt een verslag en dit wordt gepubliceerd op de website
scholenopdekaart.nl en op de site van de inspectie. Uiteraard zullen we u hierover informeren.
Zwangerschapsverlof
Juf Ayla (groep 1-2B) is sinds de herfstvakantie met zwangerschapsverlof. We zijn erg blij dat we een
ervaren leerkracht als vervangster hebben gevonden. Juf Ragna is gedurende het verlof van juf Ayla
de leerkracht van groep 1-2B. We wensen juf Ragna, de kinderen en de ouders/ verzorgers een fijne
tijd samen.
Voorstellen MR-lid
Vanuit de oproep voor een nieuw MR-lid, is er een aanmelding gekomen uit de betreffende
doelgroep. Hier zijn we erg blij mee. Graag stelt het nieuwe lid van de MR, Maykel Schoonus, zich aan
u voor.
Even voorstellen
Ik ben Maykel Schoonus en ik heb me kandidaat gesteld om de MR van Het Kleurrijk te komen
versterken. Ik woon sinds maart dit jaar in de Schonckstraat, samen met mijn vrouw Nicole en twee
zoons Siem (4) en Guus (1). Siem zit sinds september in groep 1 bij juf Lindy en Guus zal over 2 jaar
ook naar Het Kleurrijk gaan. De komende 10 jaar zullen we dus aan deze school verbonden zijn.
Ik ben geboren en getogen in Tilburg, maar woon sinds 2014 in Nijmegen. Van huis uit ben ik
kunsthistoricus, maar heb me enige tijd geleden omgeschoold op het gebied van privacyrecht en
werk nu al bijna 2 jaar als functionaris gegevensbescherming voor 19 voortgezet onderwijsscholen in
Nijmegen en omstreken en regel daarvoor alles rondom de AVG op school. In die hoedanigheid ben
ik ook adviseur van het bestuur van de scholengroep waar ik voor werk en weet dus wat het
betekent om mee te denken met de toekomstplannen van school en oplossingen te zoeken voor de
vaak complexe zaken waar een schoolbestuur mee te maken krijgt.
De reden dat ik me kandidaat stel, is dat ik me graag in wil zetten voor de school waar mijn kinderen
de komende jaren zullen doorbrengen. Onderwijs zal komende jaren naar verwachting wel wat gaan
veranderen. Aan de ene kant zijn er zaken als lerarentekorten en mogelijke terugloop in aantal
leerlingen, aan de andere kant zie je allerlei onderwijsinnovaties, bijvoorbeeld op technische gebied.
Meedenken over de koers die het Kleurrijk daarin gaat varen, lijkt me erg interessant. En als het
resultaat is dat onze kinderen daardoor goed, stimulerend én prettig onderwijs krijgen, zet ik me
daar graag voor in.
Tussenschoolse opvang
De tussenschoolse opvang (TSO) wordt bij ons op school naar volle tevredenheid geregeld door
Stichting Soos. Medewerkers van Soos eten tussen de middag met de kinderen en spelen met ze
buiten.
Om 12.50 uur stopt de TSO en worden de kinderen overgedragen aan de leerkracht. Om deze reden
is het niet toegestaan dat kinderen die thuis gegeten hebben, voor 12.50 uur op school zijn.
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Luizenkammen
Op woensdag 6 november staat eigenlijk de nacontrole gepland van het
luizenkammen. I.v.m. de staking gaat deze niet door. We vragen aan u als ouders/ verzorgers om uw
eigen kind te controleren op luizen en/of neten.
Ook zijn we nog op zoek naar luizenouders voor de groepen 3/4C en 5/6C. Heeft u iedere woensdag
na een schoolvakantie en 2 weken later voor de hercontrole een uurtje vrij, meld u aan bij de
leerkracht of bij Karlijn Wonders, luizencoördinator (0614442092)
Zonder uw hulp lukt het niet.
Sinterklaas op BS het Kleurrijk
Vol verwachting klopt ons hart…..
Sinterklaas is nu nog volop bezig met de voorbereidingen in Spanje, maar wij kunnen u al wel
vertellen dat hij op donderdag 5 december met zijn pieten een bezoek brengt aan basisschool het
Kleurrijk. Onze school start die dag, zoals gewoonlijk, om 08.30 uur. De kinderen gaan deze dag
allemaal eerst naar de eigen klas. Samen met de leerkracht wordt Sinterklaas verwelkomd. Alle
papa’s en mama’s zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. We verwachten Sinterklaas
rond 08.40 uur. Nadat we gezamenlijk Sinterklaas hebben toegezongen gaan alle ouders/ verzorgers
weer naar huis. Dan start het feest voor de kinderen.
Op deze feestdag hanteren wij de normale schooltijden: van 08.30u tot 12.00u en van 13.00u tot
15.00u.
Sinterklaas zal groep 1 t/m 4 bezoeken in de klas. De groepen 5 t/m 8 vieren het feest door middel
van surprises.
De kinderen van groep 1 t/m 4 zullen deze periode het Sinterklaasjournaal volgen. Kijkt u thuis
gezellig mee?
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 krijgen nog brieven vanuit school waarop de informatie staat
omtrent het surprise maken.
Vriendelijke groeten,
De Sinterklaaswerkgroep
**********************************************************************************
Ingezonden:
Mini Zevenheuvelenloop
Het is weer zo ver, de mini Zevenheuvelenloop komt eraan! Op zaterdag 16 november vanaf 16:30
uur gaat het leukste hardloopevenement van het jaar van start en natuurlijk hopen we dit jaar weer
zoveel mogelijk kinderen aan de start te zien verschijnen!
Ben jij sportief en hou je wel van een uitdaging? Schrijf je dan nu in via
www.nnzevenheuvelenloop.nl/mini ! Iedereen kan meedoen, voor groep 1 tot en met 4 is er een
wedstrijd over 400m en voor groep 5 tot en met 8 is er de 800m. Voor alle deelnemers ligt aan de
finish een mooie medaille klaar en de eerste drie jongens en meisjes krijgen op het podium een
mooie beker. Inschrijven kost €3,-. Ook aan de ouders is gedacht: bij het startnummer zit een bon
voor een gratis kopje koffie of thee.
De inschrijving sluit op dinsdag 13 november, dus ben er snel bij!
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