
Nieuwsbrief 7 ‘20-’21 Brede school het Kleurrijk 

 

 

Agenda maart en april 2021 

2 maart Gevonden voorwerpen ophalen (ochtend, hoofdingang) 

4 maart Gevonden voorwerpen ophalen (ochtend, hoofdingang) 

15 maart Vergadering GMR 

16 en 18 maart Geen gym i.v.m. verkiezingen 

22 maart Vergadering MR 

26 maart Nieuwsbrief #8 verschijnt 

31 maart Studiedag, alle kinderen vrij 

2 april Alle kinderen krijgen hun rapport 

5 april 2e Paasdag, alle kinderen vrij 

6 - 9 april (Online) rapportgesprekken met ouders/ verzorgers 

23 april Koningsspelen 

27 april Koningsdag, alle kinderen vrij 

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

 

Achterstanden? 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Na de vakantie druppelden de kinderen weer enthousiast de school binnen. Erg fijn dat we er 

allemaal weer zijn! Ondanks de beperkingen en het werken met strenge cohorten zie ik blije 

gezichten bij kinderen en personeel! Het zonnige voorjaarsweer helpt natuurlijk ook ;-) 

 

De laatste tijd hoor ik in het nieuws veel over “achterstanden bij kinderen opgelopen door Corona”. 

De woorden van minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) dat meer leerlingen rekening 

moeten houden met zittenblijven en dat bijlessen hard nodig zijn om alle leerachterstanden weg te 

werken, deden (netjes verwoord) mijn wenkbrauwen fronsen. Er zijn en worden verschillende 

subsidiepotten opengetrokken om “de achterstanden” weg te werken. Mijn mailbox stroomt over 

van de verschillende bureautjes en instellingen die graag langskomen (onder schooltijd, na schooltijd, 

in het weekend en/of in de vakantie) om alles op te lossen. 

Op BS het Kleurrijk kijken we naar kinderen en zien we kinderen. We zien hun ontwikkeling, ook in 

Coronatijd. Bij heel veel kinderen is de schoolontwikkeling “gewoon” doorgegaan. Leerkrachten 

hebben d.m.v. digitale instructies veel lessen gegeven. Daarnaast en als bonus hebben de kinderen 

extra ontwikkeling doorgemaakt op andere vlakken. Een paar voorbeelden: ze zijn digitaal vaardiger 

geworden, ze hebben nog zelfstandiger leren werken en ze hebben leren omgaan met 

teleurstellingen en onzekerheid.  

Dit is ook hoe we er op school over praten, want wat doet het met je als je steeds hoort dat je 

achterstanden hebt opgelopen??? 

Natuurlijk maken we op BS het Kleurrijk wel gebruik van de mogelijkheden van de verschillende 
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subsidies (‘Extra hulp in de klas’, ’Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s’ en ‘Schoolkracht’). Dit 

doen we vooral door de extra inzet van (eigen) personeel. Een voorbeeld zijn de onderwijshelden, 

hierover heb ik geschreven in de nieuwsbrief van oktober 2020. De rest van het schooljaar zal er 

regelmatig extra personeel (invallers) in de school komen, zodat onze eigen leerkrachten gerichte 

interventies kunnen plegen bij (groepjes) kinderen. De leerkrachten van het Kleurrijk kennen de 

leerlingen het best!  

 

Met vriendelijke groet, 

Annejan Kroneman, Directeur BS het Kleurrijk 

 

Schoolfoto’s 
Let op: U heeft nog tot en met zondag 28 februari om de schoolfoto’s met korting te bestellen. Uw 
zoon/ dochter heeft hierover op dinsdag 10 februari een strookje mee gekregen. 
 
Nieuwe beslisboom 
Er is een nieuwe beslisboom om de bepalen of uw kind wel of niet naar school mag. Deze vindt u in 
de bijlage. Overigens staat op de homepage van onze website (www.bshetkleurrijk.nl) altijd de meest 
recente versie. 
 
Rapport en oudergesprekken 
Op 2 april krijgen alle kinderen hun rapport. In de week van 5 april zijn de online oudergesprekken. 
Hiervoor krijgt u eind maart via Social Schools een uitnodiging om in te tekenen. 
 
Cito Leerlingvolgsysteem 
Deze en komende week worden in de groepen 3-8 Cito toetsen afgenomen. Dit is onderdeel van ons 
leerlingvolgsysteem; Kinderen maken 2x per jaar deze toetsen (halverwege en aan het eind van het 
schooljaar). Deze toetsen zijn landelijk genormeerd. Ook na de periode van thuisonderwijs kiezen we 
ervoor om de toetsen af te nemen. Wij doen dit om bij kinderen eventuele hiaten op te sporen. Dit 
natuurlijk naast de observaties van de leerkrachten. Na analyse van deze toetsen kunnen de 
leerkrachten nog beter gerichte interventies plegen. 
 
Starttijd school 
We merken dat een aantal kinderen niet op tijd in de klas zijn. Uiteraard 
spreken we de kinderen hier op aan, maar hierbij ook het signaal naar jullie 
als ouders/ verzorgers. De school is open om 8.20 / 12.50 uur. De lessen 
starten 8.30 / 13.00 uur. Dan moeten alle kinderen in de klas zijn. Het is 
voor uw zoon/ dochter niet fijn om te laat te komen. 
 
Afname vragenlijst 
Elk schooljaar nemen wij bij kinderen van de groepen 6-8 een anonieme, 
digitale vragenlijst af. De vragen gaan over veiligheid in en om de school. We analyseren de gegevens 
en koppelen er, indien nodig, acties aan. De resultaten worden gepubliceerd op de website 
scholenopdekaart.nl en in deze nieuwsbrief. Scholen zijn ook verplicht de anonieme resultaten door 
te geven aan de inspectie. 
De vragenlijst wordt begin maart in de groepen 6-8 afgenomen. 
Ouders/ verzorgers vragen we om het jaar om een vragenlijst over school in te vullen. Deze staat 
weer gepland voor volgend schooljaar. 
 
Gefeliciteerd! 
Vorige week hebben juf Marloes, juf Sanne en juf Ayla de cursus Hartstikke Hoogbegaafd afgerond, 
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van harte gefeliciteerd! Centraal in deze cursus staan vragen als: Hoe herken je meer- en 
hoogbegaafde leerlingen in je groep? Wat bied je ze aan en hoe zorg je ervoor dat ze daadwerkelijke 
leerervaringen hebben? En misschien wel de belangrijkste vragen: hoe houd je ze gemotiveerd voor 
school en leren en hoe zorg je ervoor dat ze hun bijzondere talenten optimaal kunnen ontwikkelen? 
We hebben als school weer extra kennis in huis om onze kinderen goed te kunnen begeleiden. 
 
Stagiaires 
Er zijn weer drie nieuwe stagiaires gestart op BS het Kleurrijk. Sofie in groep 6 bij Meral, Elisa in groep 
5 bij Roos. Zij zitten beide op de Pabo.  
Ook is Marieke gestart, zij verzorgt de gymlessen en zit op de ALO. 
 
Geen gym 
In week 11 (op 16 en 18 maart) is er geen gym. We kunnen dan geen gebruik maken van de gymzaal. 
Deze wordt dan gebruikt als stembureau. We gaan dan met de kinderen extra naar buiten. 
 
Gevonden voorwerpen 
De mand met gevonden voorwerpen stroomt weer over. Zeker na de 
koude periode zijn er veel kledingstukken blijven liggen op school. 
Volgende week dinsdag en donderdag staat Martien in de ochtend 
buiten bij de hoofdingang. Alle sjaals, handschoenen, winterjassen en 
gymtassen liggen dan uitgespreid op tafels. Komt u even langs om te 
kijken of er iets van uw kind bijzit? 
 
Voorschoolse opvang (VSO) 
Helaas heeft KION het Kleurrijk de VSO stopgezet. Dit i.v.m. te weinig aanmeldingen. Mochten er 
meer aanmeldingen komen, dan kan deze voorziening weer geopend worden. Wilt u gebruik maken 
van de voorschoolse opvang (7.30-8.30 uur), dan kunt u dit aangeven bij Kim Kreeftmeijer van KION. 
(k.kreeftmeijer@kion.nl)   
 
 
Aanbod vanuit Brede school | Bindkracht10 
 
Bindkracht 10 gaat de wijk in 
Het opbouwwerk, in persoon van Sonia Davelaar, gaat in deze coronatijd de wijk in. 
Samen met collega’s of alleen bellen we aan om een praatje te maken en te vragen hoe het gaat met 
de bewoners. 
Als u een buurvrouw of buurman heeft die een gezellig praatje kan gebruiken, dan kunt u mij dat 
laten weten via 06-12950900. 
 
Vanaf volgende week vrijdag gaan Fatma Gulmez en Sonia Davelaar weer wandelen. Natuurlijk wel 
corona proof! 
Hiervoor bent u van harte welkom! We starten op vrijdag 5 maart vanuit het Hert. 
We wandelen steeds per 2 personen en op afstand en ieder op z’n eigen tempo. 
Meer info: Sonia Davelaar 
Mobiel: 06-12950900 
 
Het activiteitenplein heeft weer nieuwe activiteiten! 
Dag kinderen, ouders/verzorgers, 
Voor aankomende periode heeft het activiteitenplein weer leuke activiteiten bedacht. Op de 
maandagen hebben we samen met Kevin de sportcoach op het Cruyff Court verschillende dingen. 
Hier kan je sporten, spelletjes spelen, knutselen en meer. Waar jij op dat moment zin in hebt. Op de 
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donderdagen gaan we bijvoorbeeld tekenen, knutselen en spelletjes doen en ook lekker bewegen, 
ook op het Cruyff Court. De maandagen en donderdagen zijn voor kinderen vanaf groep 3 tot en met 
groep 8. Bij slecht weer gaat het niet door, dit melden we via Facebookpagina: Activiteitenplein Het 
Kleurrijk of via Whatsapp stories. Handig om te liken dus of het hier onderstaande nummer op te 
slaan. 

Bij vragen, bel of app gerust naar 06 – 82518539 (Alyssa Tol, coördinator Activiteitenplein het 
Kleurrijk). We hebben er weer zin in en zien jullie er graag bij! 

Groetjes, Het activiteitenplein 
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