
Nieuwsbrief 1 ’21-‘22 Brede school het Kleurrijk 
 

Agenda september en oktober 2021 

Woensdag 8 sept. Studiedag; alle kinderen vrij 

Woensdag 15 sept. Hercontrole luizenkammen 

Donderdag 16 sept. Ouder-informatie-avond (online) 

Dinsdag 21 sept. Ouder-informatie-avond (online) groep 3/4C (Myra en Karlijn) om 19.00 uur 

Vrijdag 24 sept. Nieuwsbrief 2 verschijnt 

Herdenking WOII (unit Blauw); monument Spieghelhof 

Maandag 27 sept. Week tegen het pesten 

Maandag 4 okt. Groep 1-2A en 1-2B biebbezoek Muntweg 

Woensdag 6 okt. Groep 1-2C biebbezoek Muntweg 

Start Kinderboekenweek “Worden wat je wilt” 

Woensdag 13 okt. Studiedag; alle kinderen vrij 

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

 

Welkom 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Het schooljaar is een week oud en we zijn goed gestart. Het was fijn om iedereen weer te zien. Een 

speciaal welkom voor de nieuwe kinderen (en hun ouders/ verzorgers) op school. Natuurlijk veel 

kinderen uit groep 1, maar er zijn ook een aantal kinderen ingestroomd in hogere groepen. We 

wensen jullie een mooie, leerzame tijd op BS het Kleurrijk. 

Via Social schools heeft u van de leerkracht al kunnen lezen en bekijken hoe de eerste dag(en) zijn 

verlopen. We zullen op de online ouder-informatie-avond zorgen voor nog meer beeldmateriaal. U 

krijgt via Social schools een uitnodiging van de leerkracht voor deze online bijeenkomst. 

Komende woensdag is de eerste studiedag van het jaar. Alle kinderen zijn dan vrij. Deze dag gaan we 

als team verder met het professionaliseringstraject van vorig schooljaar. Het verder ontwikkelen van 

de kwaliteit van onze school. 

In deze nieuwsbrief leest u informatie over de jaarlijkse toestemmingsformulieren, stellen de nieuwe 

collega’s zich aan u voor, is er nieuws vanuit Soos en vanuit de Brede school en nog veel meer. 

Veel leesplezier. 

 

Met vriendelijke groet, 

Annejan Kroneman,  

Directeur BS het Kleurrijk 

 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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Toestemmingsformulieren 

Dinsdag 7 september ontvangt u (via uw kind) het formulier om schriftelijk 

toestemming te geven voor een aantal zaken. Dit moet in het kader van de wet 

op de privacy. We moeten elk jaar opnieuw om uw toestemming en 

handtekening vragen.  

Gelieve het formulier in te vullen en te ondertekenen. Graag uiterlijk dinsdag 14 
september inleveren bij de leerkracht.  
 

Even kennismaken 

Op school zijn een aantal nieuwe collega’s. Zij stellen zich hieronder voor. 

 

Flexleerkracht 

Beste ouders/verzorgers, 

Mijn naam is Jeroen van den Berg, inmiddels sta ik alweer meer dan tien jaar 

voor de klas. Samen met mijn vriendin woon ik in Nijmegen. Op de maandag 

t/m woensdag geef ik les op basisschool de Driemaster en dit jaar start ik op 

de donderdag en vrijdag als flexleerkracht hier op Het Kleurrijk. Ik heb er veel 

zin in om alle kinderen op school te leren kennen en ‘flexibel’ van klas naar 

klas te gaan om zo mijn collega’s en de kinderen te kunnen helpen. We gaan 

elkaar zeker in en om school tegenkomen, spreek me gerust aan bij vragen. 

Met vriendelijke groet, 

Jeroen van den Berg 

 

Gymleerkracht 

Hallo,  

Ik ben Marieke Arts, 20 jaar en woon in Meterik in het prachtige Limburg. 

Vorig jaar liep ik al op school rond als stagiaire, maar vanaf dit schooljaar als 

gymdocent. Zelf sta ik in mijn vrije tijd ook niet stil, ik speel in senioren 1 van 

korfbalclub SV Oxalis en ben trainer-coach van de A1. Ik heb ontzettend veel 

zin om te beginnen en met de leerlingen er een sportief jaar van te maken! 

 

Leerkracht groep 1-2B 

Hoi, 
Ik ben Huub van den Bosch, de nieuwe meester van groep 1/2B. Ik ben 37 
jaar, vader van 3 kinderen (7, 5 en 2 jaar oud) en ben nu 2 jaar leerkracht. Ik 
heb in Nijmegen gestudeerd en hier mijn vrouw leren kennen. Daarna heb ik 7 
jaar als beleidsmedewerker gewerkt bij verschillende organisaties, waarvoor 
wij naar de Randstad zijn verhuisd. Vijf jaar geleden heb ik besloten het 
onderwijs in te gaan, door mijn moeder kende ik het al goed. Na de pabo in 
Utrecht, heb ik daar een jaar gewerkt, ook als kleutermeester. Een jaar 
geleden keerden we terug naar Nijmegen vanwege de carrière van mijn 
vrouw. Het afgelopen jaar werkte ik als invalleerkracht bij de Stichting Sint 
Josephscholen en ik ben heel blij dat ik dit schooljaar weer een eigen klas heb, 
samen met Femke en later dit jaar ook Ayla.   
Ik kijk enorm uit naar dit schooljaar en ben erg benieuwd of Het Kleurrijk inderdaad zo’n leuke en 
fijne school is als het nu lijkt.  
Groet Huub 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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Leerkracht groep 1-A, 1-2B en 3-4B 

Sinds maandag loop ik rond op het Kleurrijk! Op maandag in de groep van Ragna in de rode unit, op 
dinsdag in de groep van Huub en op vrijdag in de groep van Marloes in de 
groene unit. Ik ben Femke Meeuwissen, 44 jaar en ik woon met mijn gezin in 
Elst sinds maart. 
Bij mij thuis lopen er twee kinderen rond van 14 en 7 jaar oud.  
Daarvoor woonden we in Bilthoven, zo'n 14,5 jaar werkte ik met veel plezier 
op dezelfde school in Utrecht, in groep 1/2 en in groep 3/4.  
Ook viel ik af en toe in op deze school in groep 5/6. 
In maart begon ik met invallen in Nijmegen waarna ik ook terechtkwam op 
het Kleurrijk. Dat voelde meteen goed!  
Het is een hele fijne school met gastvrije en samenwerkende leerkrachten. 
De eerste dagen zijn heel goed bevallen. Ik vind het erg leuk om alle 
kinderen in de groepen te leren kennen. We zien elkaar vast binnenkort voor de school bij het 
brengen of ophalen van uw kinderen. Tot dan! 
 

LIO Stagiaire 

Hallo,  

Ik ben Ralph Pool, 21 jaar oud, geboren en getogen op Texel. Daar 

woonde ik samen met mijn ouders en zusje van 16. Op dit moment woon 

ik in Nijmegen op kamers, tijdens de vakanties ga ik vaak weer voor even 

terug naar het eiland. Een aantal van mijn hobby’s zijn voetbal, floorball 

en gamen met vrienden. Ik studeer nu de opleiding tot leraar 

basisonderwijs (PABO) aan de HAN in Nijmegen, ik zit in het vierde en 

laatste jaar van mijn studie. Het komende jaar loop ik mijn 

afstudeerstage in groep 7/8 onder begeleiding van Wouter.  

 

Trakteren 

BS het Kleurrijk is een gezonde school. Hier zijn we trots op. We ondernemen verschillende 

activiteiten rondom gezond leven en gezonde voeding. Kijk hiervoor op onze website. Aan het begin 

van elk schooljaar attenderen we ouders/ verzorgers op het feit dat wij bij verjaardagen graag 

gezonde traktaties zien. Voor ideeën kunt u bijvoorbeeld terecht op gezond trakteren.nl. 

 

Aanhanger? 

Graag komen we in contact met een ouder die een keer met zijn of haar aanhanger met o.a. oude 

kapotte meubels naar de stort wil rijden. Kunt u ons helpen, dan ontvangt Martien graag uw mailtje 

of telefoontje. m.swartjes@bshetklerrijk.nl of 024-3551566. Bij voorbaat dank. 

 

Luizenkammen 

Afgelopen woensdag is het luizenkammen weer gestart. Elke eerste woensdag na een vakantie 

worden alle kinderen gecontroleerd. Op deze manier proberen we te voorkomen dat meerdere 

kinderen last van luizen krijgen. Ouders/ verzorgers van kinderen waarbij luizen of neten zijn 

gevonden zijn door de leerkracht geïnformeerd.  

Er is veel hulp van ouders/ verzorgers om te kammen, maar voor unit Groen zijn we nog op zoek naar 

versterking. Zit je zoon/ dochter in unit Groen en zou je kunnen helpen met kammen, neem dan 

contact op met Karlijn Wonders (karlijnwonders@hotmail.com).  

http://www.bshetkleurrijk.nl/
http://www.gezondtrakteren.nl/
mailto:m.swartjes@bshetklerrijk.nl
mailto:karlijnwonders@hotmail.com
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Lerarentekort 
Het kan u niet ontgaan zijn, er is landelijk een tekort aan leerkrachten. Dit was er al, maar door de 
extra gelden voor het onderwijs is dit tekort alleen maar groter geworden. Veel van deze extra 
gelden worden ingezet voor extra personeel. Op voor het Kleurrijk zijn we nog op zoek naar een 
leerkracht voor extra ondersteuning. 
Daarnaast hebben we nog steeds te maken met het feit dat, indien er een Coronabesmetting in een 
klas is, de groep in quarantaine moet. 
Binnen onze stichting werken we met een invalpool. Leerkrachten uit de pool worden ingezet voor 
een groep op het moment dat een leerkracht afwezig is.  
Uiteraard zullen we alles doen om te voorkomen dat klassen geen les kunnen krijgen, maar ik heb 
grote zorgen of dit in alle gevallen gaat lukken.  
Via deze weg deel ik mijn zorgen en maak ik u attent op het feit dat het misschien gaat voorkomen 
dat u een bericht via Social Schools krijgt dat er geen leerkracht voor uw kind is.  
 
Overblijven; Soos 
Beste ouders/ verzorgers,  
Nu de vakantie voorbij is en de school weer van start is gegaan, willen 
wij de kinderen weer van harte welkom heten tijdens het overblijven. 
Als u uw kind(eren) nog niet heeft aangemeld bij Stichting SOOS, is het 
van belang om dit zo spoedig mogelijk te doen bij 
www.stichtingsoos.nl.  
Wij zien uw inschrijvingen graag deze week tegenmoet. 
Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 
Met vriendelijke groet, 
Stichting SOOS 
 

  

  
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  

 

Jongerencentrum 

Het jongerencentrum is weer open! Je bent van harte welkom! 

Woensdag inloop 15.00 – 17.00 uur 10-13 jaar 

Woensdag inloop 18.00 – 20.00 uur 10-13 jaar 

 

Donderdag inloop 15.00 – 17.00 uur 10-13 jaar 

Donderdag inloop 18.00 – 20.00 uur 10-13 jaar 

 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u flyers van activiteiten die georganiseerd worden door 

Bindkracht 10. 

➢ Tygocup 

o Lekker voetballen met aansluitend een BBQ 

➢ Boksen 

o Op maandag van 8 t/m 17 jaar 

 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
http://www.stichtingsoos.nl/
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Activiteitenplein 
Dag ouders/verzorgers en kinderen, 
Hopelijk hebben jullie een fijne vakantie gehad? 
Wij wel, mede door de aanwezigheid van velen van jullie bij onze zomervakantie activiteiten! 
 
Vorig jaar hebben we door de maatregelen buiten de activiteiten georganiseerd. Nu gaan we weer 
voor een stuk terug naar het oude.  Dat betekent dat we weer thema’s gaan aanbieden in blokken. 
Op inschrijving.  
Kinderen zullen een flyer krijgen met het thema en informatie hoe in te schrijven. 
Afgelopen jaar hadden we buiten soms wel 30 kinderen, heel gezellig, maar dat past binnen niet. 
We zullen dus niet altijd iedereen kunnen laten meedoen met het thema. Afhankelijk van wat we 
gaan doen, maken we de inschatting hoeveel kinderen er mee kunnen doen. In de week van 6 

september zullen we de flyers uitdelen, houd de tassen dus goed in de gaten       
 
Hopelijk brengt dit zo wat helderheid. Wij kijken uit naar een nieuw jaar met de kinderen, waarin we 
veel plezier mogen hebben samen en vele interessante activiteiten gaan organiseren! 
 
Het Activiteitenplein Team het Kleurrijk 
Fatma, Sonja en Alyssa 
 

  

  

http://www.bshetkleurrijk.nl/

