
Nieuwsbrief 11 ’21-‘22 Brede school het Kleurrijk 
 

Agenda juni en juli 2022 

Maandag 27 juni Rapport mee voor unit Groen 
Martien staat buiten met de gevonden voorwerpen (8.15-8.45) 

Dinsdag 28 juni Studiedag, alle kinderen vrij 

Woensdag 29 juni Schoolreis voor unit Groen 
Rapport mee voor unit Rood, Paars en Blauw 

Donderdag 30 juni Martien staat buiten met de gevonden voorwerpen (8.15-8.45) 

Vrijdag 1 juli Schoolreis voor unit Rood en Paars 

Week van 4 juli Oudergesprekken op inschrijving 

Vrijdag 8 juli Studiedag, alle kinderen vrij 

Dinsdag 12 juli Afscheidsmusical groep 8 

Donderdag 14 juli Wisseluurtje (11.00 – 12.00) 

Vrijdag 15 juli Laatste schooldag, school uit om 12.00 uur 
Nieuwsbrief #12 verschijnt 

 Zomervakantie 

Maandag 29 augustus Eerste schooldag schooljaar 2022-2023 

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

 

Leuke activiteiten… 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Alweer de één-na-laatste nieuwsbrief van schooljaar 2021-2022. Zoals elk jaar zijn de laatste weken 

hectisch; er zijn veel bijzonderheden (optredens, uitjes, wisseluurtje, schoolreisjes, verjaardagen, 

enz.) Veel leuke activiteiten, maar ook goed om ons te realiseren dat dit voor een aantal kinderen 

extra spanning oproept. En dan heb ik het nog niet eens over wie je juf of meester wordt volgend 

schooljaar.  

Dinsdag hebben we een studiedag. We gaan dan aan de slag met de leerjaaranalyses. We bekijken 

dan met elkaar de leeropbrengsten van de kinderen en bespreken hierbij gelijk de overdracht naar 

het volgende schooljaar. Op deze manier zijn alle leerkrachten goed op de hoogte van de kinderen 

die in hun klas komen. 

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de groepsindeling en afgelopen week zijn er 

sollicitatiegesprekken gevoerd met mogelijk nieuwe collega’s. Ik hoop u snel te kunnen informeren. 

Gisteren heb ik contact gehad met een journalist van De Gelderlander. Zij wilde mij graag 

interviewen over het feit dat met ingang van volgend schooljaar Stichting Leergeld geen financiële 

steun meer geeft aan ouders/ verzorgers die dat nodig hebben om de vrijwillige ouderbijdrage te 

betalen. Zij doen dit op basis van een nieuwe wet die is aangenomen. Ik heb hier, namens onze 

stichting, aandacht voor gevraagd bij de lokale en landelijke politiek. Dit kan voor veel scholen (o.a. 

de onze) flinke gevolgen hebben voor “dingen die het onderwijs leuker maken”. In de MR en in de OC 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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is hier al eerder over gesproken. Er verschijnt dus een artikel in De Gelderlander over dit onderwerp. 

Ik hoop dat het besluit van Stichting Leergeld heroverwogen gaat worden. 

Samen gaan we vol energie de laatste weken van het schooljaar in. We doen dit met oog en oor voor 

alle kinderen! 

 

Met vriendelijke groet, 

Annejan Kroneman, Directeur BS het Kleurrijk 

 

Oudergesprekken op inschrijving 

In week 27 (week van 4 juli) zijn de facultatieve oudergesprekken. Dit betekent dat niet alle ouders/ 

verzorgers automatisch verwacht worden op school. U kunt zelf om een gesprek vragen of de 

leerkracht nodigt u uit. Meer info hierover leest u in het rapport van uw kind(eren). 

 

Verkiezingen oudergeleding MR 

We zijn blij met het grote aantal ouders dat zich kandidaat wil stellen voor de MR. Op donderdag 30 

juni krijgt uw oudste kind één stembriefje mee. Deze kunt u ’s ochtends tussen 8.20 en 8.30 uur 

inleveren in de stembussen die aan de voorkant en achterkant van de school te vinden zijn. Stemmen 

kan van maandag 4 juli t/m donderdag 7 juli. In de week van 11 juli zullen wij bekend maken welke 

ouder de meeste stemmen heeft gekregen.  

Aan de verkiezingen doen mee: 

- Eva van Sebille 

- Asmaa Rbati 

- Jelle Terpstra 

- Susanne Krol 

- Jochem van Halen 

- Stefanie van Doorn 

- Remon Harms 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief stellen alle kandidaten zich voor. 

 

Gevonden voorwerpen 

De mand met gevonden voorwerpen is weer aardig gevuld. Komende week 

staat Martien met alle spullen buiten op maandag en donderdag van 8.15 tot 

8.45 uur. Komt u ook even kijken of er spullen van uw kind(eren) bij liggen? 

Spullen die achterblijven gaan naar een goed doel. 

 

Voorstelling Lef  

De afgelopen weken hebben de kinderen uit de groepen 5-6 geoefend en toegewerkt naar de 

generale repetitie met als hoogtepunt verschillende optredens in de Lindenberg. Vanavond is de 

grote finale met twee optredens waar iedereen kaarten voor kan kopen. We zijn hartstikke trots op 

de kinderen uit unit Paars, want LEF hebben ze zeker! Komt dat zien! 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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De groepen 5-6 doen mee met het programma LEF. Aan dit project werken 200 kinderen mee van 
verschillende basisscholen in Nijmegen. Onder begeleiding van docenten van de Lindenberg worden 
de kinderen omgeschoold tot acteurs, dansers en zangers. 
 
Korte inhoud van het verhaal: 
Jim is jarig en hij heeft zijn vrienden uitgenodigd. 
Eigenlijk willen ze voetballen, maar het regent en onweert. Wat 
moeten ze nou doen? Dan verschijnt er ineens een prachtige 
regenboog. 

De jarige Jim komt op het idee om het einde van deze regenboog te 
zoeken. Jim en zijn vrienden reizen Nijmegen door op zoek naar het 
einde van de regenboog. Onderweg maken ze allerlei spannende avonturen mee. Zullen ze de schat 
aan het eind van de regenboog vinden? 

Ook enthousiast geworden? Vanavond zijn er nog twee voorstellingen (17.00 en 19.30 uur) in de 

Lindenberg. Kaartjes (à €3,00) zijn te boeken via Agenda: Lindenberg Cultuurhuis - Nijmegen - 

onderwijs - cursussen - voorstellingen (delindenberg.com) 

 

Studiedagen 2022-2023 

Komend schooljaar hebben we als team weer een aantal studiedagen gepland. Op deze dagen zijn 

alle kinderen vrij. Hierbij alvast de data. Ze staan ook al in de agenda van Social Schools. 

Donderdag 29 september 2022 

Dinsdag 22 november 2022 

Woensdag 8 februari 2023 

Vrijdag 31 maart 2023 

Maandag 17 april 2023 

Vrijdag 30 juni 2023 

Maandag 3 juli 2023 

 

 

Inloopmomenten 2022-2023 

Het afgelopen jaar zijn we gestart met inloopmomenten. U bent als ouder/ verzorger op deze 

momenten van harte welkom in de klas van uw zoon of dochter. De reacties zijn erg positief, zowel 

van ouders, kinderen en leerkrachten. Voor volgend jaar hebben we per unit weer 5 momenten 

geprikt op verschillende dagen. Hieronder alvast een overzicht (de data staan ook al in de agenda van 

Social Schools) 

Unit Groen: 

dinsdag 20 september   08.30 – 09.15 

donderdag 10 november 08.30 – 09.15 

woensdag 1 februari  08.30 – 09.15 

vrijdag 14 april   08.30 – 09.15 

dinsdag 6 juni   08.30 – 09.15 

 

Unit Rood: 

maandag 17 oktober 2022 14.30- 15.00 

dinsdag 20 december 2022  14.30 - 15.00 

woensdag 8 maart 2023, 11.45 - 12.15 

donderdag 11 mei 2023  14.30 - 15.00 

vrijdag 23 juni 2023   14.30 - 15.00 

 

Unit Paars: 

maandag 26 september 2022 08:30 – 09.30 

dinsdag 13 december 2022 13:00 – 14.00 

donderdag 9 februari 2023 13:00 – 14.00 

woensdag 12 april 2023  08:30 – 09.30 

vrijdag 9 juni 2023  08:30 – 09.30 

 

Unit Blauw: 

Maandag 19 september 2022 08.30 – 09.30 

Dinsdag 8 november 2022 13.00 – 14.00 

Woensdag 1 februari 2023 11.30 – 12.15 

Donderdag 23 maart 2023 14.00 – 15.00 

Vrijdag 9 juni   09.30 – 10.30 

 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
https://www.delindenberg.com/theater?tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=month%3A2022-06&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=genre%3AToneel+en+muziektheater
https://www.delindenberg.com/theater?tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=month%3A2022-06&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=genre%3AToneel+en+muziektheater
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Schoolgids 2022-2023 

De schoolgids voor komend schooljaar is gemaakt en inmiddels vastgesteld door de MR. Dank 

daarvoor. De schoolgids is te vinden op onze website en op scholenopdekaart.nl. 

In de schoolgids vindt u veel nuttige informatie over de school en specifiek over komend schooljaar. 

 

Van de GGD: 

Gezondheidsonderzoek JGZ voor 5/6 jarigen 

Binnenkort (13 en 14 juli) komt de doktersassistent op school 

voor een gezondheidsonderzoek van alle 5/6 jarigen. Door 

corona is het een bijzondere periode geweest. Wij zijn erg 

benieuwd hoe het nu met de kinderen gaat. In ons 

onderzoek geven we daar dit schooljaar extra aandacht aan. 

 

De doktersassistent vertelt in de klas aan de kinderen hoe het onderzoek gaat. Daarna haalt zij de 

kinderen een voor een uit de klas. De doktersassistente begint het onderzoek met een kort 

gesprekje, ze meet en weegt het kind en onderzoekt bij de 5/6 jarigen of het kind goed hoort en 

ziet. Het meten en wegen gebeurt met kleding aan. 

 

Ouders hoeven  bij dit onderzoek niet aanwezig te zijn. Is hier behoefte aan of is er bezwaar tegen 

het onderzoek? Dan kunnen ouders contact opnemen met de JGZ. 

 

- Mijn Kinddossier 

De JGZ werkt met ‘Mijn Kinddossier’. Dit is een online ouderportaal.  

In Mijn Kinddossier: 

- kunnen ouders online een vragenlijst invullen; 

- kunnen ouders resultaten of adviezen teruglezen;  

- kunnen ouders afspraken bekijken; 

- staat informatie over de groei, ontwikkeling en opvoeding van het kind. 

Inloggen op www.mijnkinddossier.nl kan met DigiD.  
Meer informatie staat op www.ggdgelderlandzuid.nl/mijnkinddossier. 
 
Ouders die geen gebruik maken van Mijn Kinddossier 

- krijgen van tevoren een brief met informatie over het onderzoek en twee vragenlijsten, 
- kunnen de vragenlijsten in een gesloten envelop inleveren bij de leerkracht,  
- krijgen achteraf een brief met de resultaten van het onderzoek. 

 

Soms blijkt uit het onderzoek door de doktersassistente dat het kind extra aandacht nodig heeft. 

Dan volgt een uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.  

 

- Zelf een afspraak maken 

Ouders kunnen altijd ook zelf een afspraak maken voor het spreekuur van de jeugdarts of de 

jeugdverpleegkundige. Bijvoorbeeld als er vragen zijn over de opvoeding, gezondheid of 

ontwikkeling van het kind. Of als er twijfels zijn bijvoorbeeld of het kind goed hoort en ziet.  

Of als er zorgen zijn op school of thuis. Neem dan contact met ons op om  een afspraak te maken.  

 

- Contact en informatie 

Zijn er vragen of opmerkingen? Is er behoefte aan een advies, een afspraak maken of meer 

informatie?  

De afdeling Jeugdgezondheidszorg is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur 

en van 12.30 – 16.30 uur: (088) 144 71 11 of via jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl. 

 

- Website 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
https://www.bshetkleurrijk.nl/voor-ouders/documenten/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/nijmegen/11560/brede-school-het-kleurrijk/
http://www.mijnkinddossier.nl/
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/mijnkinddossier
mailto:jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl
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Op onze website www.ggdgelderlandzuid.nl bij ‘Jeugd & Opvoeden’ staat meer informatie over de 

Jeugdgezondheidszorg. Ook vind je hier betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en de 

gezondheid van kinderen. 

 

  

  
 

 
Voetbalouders gezocht!  
Doe mee aan een onderzoek van FC Vers (KNVB) over fruit als 

tussendoortje voor jeugdteams. 
 

FC Vers (KNVB) is op zoek naar voetbalouders die een korte 
vragenlijst (ongeveer 10 minuten) willen invullen. De 
vragenlijst gaat over fruit als tussendoortje tijdens de 
wedstrijden van jeugdteams. Graag horen wij jouw mening 
over dit idee! 
 

Ben jij? 
- Ouder van 1 of meer voetballende kinderen (7 – 14 jaar), die competitiewedstrijden spelen  
- 18 jaar of ouder 
- Geïnteresseerd in dit onderzoek 

 
Klik dan op onderstaande link om te starten met de vragenlijst. Aan het einde van de vragenlijst 

kun je jouw e-mailadres achterlaten op een nieuwe pagina om kans te maken op 1 van de 10 

Bol.com cadeaukaarten t.w.v. €10,00! We zijn voor dit onderzoek op zoek naar 200 ouders. 
Deelnemers maken dus een kans van 1 op 20 om te winnen.  
 
Klik op de link om de vragenlijst te starten: 

 

https://psychru.qualtrics.com/jfe/form/SV_3VPn6QZeoY6dH02 

 

  

http://www.bshetkleurrijk.nl/
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/
https://psychru.qualtrics.com/jfe/form/SV_3VPn6QZeoY6dH02

