
Nieuwsbrief 11 ‘20-’21 Brede school het Kleurrijk 
 

Agenda juni, juli en augustus 2021 

Maandag 28 juni Studiedag; alle kinderen vrij 

29 juni Groep 7 krijgt het rapport 

30 juni  Groepen 1 t/m 6 krijgen rapport 

30 juni – 2 juli Kamp groep 7/8 

Week van 5 juli Facultatieve oudergesprekken (gr 1 t/m 6) 
Oudergesprekken groep 7 

Woensdag 7 juli Festival dag! 

Donderdag 8 juli Afscheid meester Peter 

Maandag 12 juli Vergadering OC 

Dinsdag 13 juli Afscheidsavond groep 8 

Woensdag 14 juli Uitvegen groep 8 

Donderdag 15 juli Wisseluurtje (11.00 – 12.00 uur) 

Vrijdag 16 juli Laatste schooldag, school uit om 12.00 uur 
Nieuwsbrief #12 verschijnt 

Maandag 30 augustus Eerste schooldag schooljaar 2021-2022 

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

 

Het einde nadert… 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Dit klinkt niet positief, maar zo bedoel ik het wel ;-) 

Het einde nadert in verschillende opzichten…  

 

Het einde van het schooljaar; er zijn en worden verschillende leuke activiteiten voor de kinderen 

georganiseerd. Zo zijn er uitjes geweest naar de bieb, naar de Stevenstoren, naar het 

Valkhofmuseum en naar het Beetsplein. We sluiten samen dit gekke schooljaar af met een knallende 

festival dag op 7 juli. 

Het einde van het werken van meester Peter; Op 8 juli nemen we afscheid van meester Peter. Na heel 

veel jaren op onze school gaat hij met pensioen! 

Het einde van de basisschooltijd; 14 kinderen uit groep 8 namen afscheid van BS het Kleurrijk. 

Momenteel zijn ze druk met de afscheidsmusical, ze gaan nog op kamp en worden natuurlijk, volgens 

onze traditie, op woensdag 14 juli de school uitgeveegd. 

Het einde van Corona; de versoepelingen hebben ook het basisonderwijs bereikt. Vanaf 26 juni 

mogen de cohorten losgelaten worden. Dit geeft ons meer bewegingsruimte, vooral in de pauzes 

tijdens het buitenspelen. We hebben besloten de laatste weken niet “terug te gaan” naar de oude 

groepsindeling. De huidige groepen blijven tot het eind van het schooljaar in tact. Ook blijven we, 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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omwille van de rust, de laatste drie schoolweken het halen en brengen van en naar school hetzelfde 

organiseren. U brengt uw kind dus tot de voordeur. 

 

We gaan er met elkaar een mooi slot van het schooljaar van maken! 

Op de laatste schooldag, vrijdag 16 juli, ontvangt u de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.  

 

Met vriendelijke groet, 

Annejan Kroneman, Directeur BS het Kleurrijk 

 

Afscheid meester Peter  
Meester Peter gaat met pensioen. Na ruim 40 jaar werken in het 
onderwijs (Fatimaschool, Groot Nijeveld en het Kleurrijk) zwaaien we 
Peter uit op verschillende momenten aan het einde van het 
schooljaar. 
Op donderdag 8 juli is er gelegenheid voor ouders/ verzorgers om 
Peter gedag te zeggen en een fijn pensioen te wensen. Dit kan tussen 
15.00 en 17.00 uur in de grote zaal van ’t Hert. Peter zou graag een 
nieuwe fotocamera willen kopen. Als u wilt, kunt u in plaats van een 
persoonlijk cadeau een bijdrage doen voor de aanschaf van een 
nieuwe camera. In de zaal staat een doos waar u uw bijdrage in kwijt kunt. 
 
Schoolgids 2021-2022 en Plan van aanpak subsidie 
De schoolgids van komend schooljaar is klaar en goed gekeurd door de MR. U vindt de schoolgids 
vanaf volgende week op onze website. 
Ook het plan wat we gemaakt hebben om de NPO subsidie te gaan besteden is door de MR goed 
gekeurd. De gelden worden op vier verschillende manieren besteed:  
Er komt voor twee dagen een vakdocent gym; er komt een flex-leerkracht; er komt één dag 
uitbreiding voor de verrijkingsgroep en we gaan ons als team verder professionaliseren. 
Deze vier punten zijn door het team aangedragen. Hierdoor komt er meer tijd voor leerkrachten om 
gericht met groepjes kinderen te werken (als de flex-leerkracht voor de klas staat) en om (tijdens de 
gymles) lessen en/ of activiteiten voor te bereiden. Ook krijgen de kinderen uit de verrijkingsgroep 
vanaf volgend jaar 2x per week (45 minuten) instructie/ begeleiding van onze leerkrachten. Het 
scholingstraject van afgelopen jaar krijgt een vervolg, aangevuld met collegiale consultaties. 
 
(Facultatieve) oudergesprekken 
In de week van 5 juli staan de facultatieve oudergesprekken gepland. Dit betekent dat er alleen een 
gesprek op verzoek is. Dit verzoek kan van u als ouder/verzorger zijn of van de leerkracht. De 
gesprekken kunnen online of fysiek op school plaatsvinden. Hierover stemt u af met de leerkracht. 
 
Uitzondering hierop zijn de kinderen uit groep 7 en 8. Voor de kinderen uit groep 8 vinden geen 
gesprekken plaats. Voor de kinderen uit groep 7 geldt dat iedereen wordt uitgenodigd voor een 
oudergesprek. Tijdens dit gesprek wordt ook het voorlopig advies gegeven. 
 
Doekoe spaaractie  
De afgelopen periode is er bij de COOP op de Steenbokstraat 
gespaard voor onze school. Vorige week hebben we de cheque 
mogen ophalen. Er is in totaal 190 euro voor onze school 
opgehaald. Hier gaan we mooie sport- en spelmaterialen voor 
kopen. We willen iedereen die heeft mee gespaard heel erg 
bedanken! 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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Groepsindeling komend schooljaar 
Momenteel wordt door de leerkrachten, in nauw overleg met Mascha, de laatste hand gelegd aan de 
groepsindeling voor komend schooljaar. Als alles rond is, ontvangt u via Social Schools een overzicht 
van de groepen. Tevens ontvangt u dan natuurlijk een overzicht van taken van leerkrachten en overig 
personeel. 
 
Wisseluurtje 
Op de laatste donderdag van het schooljaar is het wisseluurtje. Gezien de versoepelingen kan dit 
doorgaan! Alle kinderen gaan dan dus alvast kennismaken met hun nieuwe klas en leerkracht. Dit is 
op donderdag 15 juli van 11.00 tot 12.00 uur. 
 
Festival dag op 7 juli 
Op woensdag 7 juli vieren we met elkaar alvast het einde van dit schooljaar. Er zijn verschillende 
workshops voor de kinderen, er worden creatieve dingen gedaan en natuurlijk is er iets lekkers. We 
gaan voor een gezellige dag! 
 

 

 
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 

ZOMERPROGRAMMA  
Wil jij tijdens de zomervakantie meedoen aan leuke activiteiten van 
Bindkracht 10 en/of Sportontwikkeling? 
Denk hierbij aan knutselen, voetballen, gezond picknicken, stuntsteppen, 
freerunnen of doe mee aan de among uss game. 

Benieuwd naar de dagen/tijden en de rest van de activiteiten? Kijk dan op de 
volgende websites en meld je aan! 
www.nijmegen.nl/vakantiewijksport 
Bindkracht 10 
 
Voor verdere vragen, neem contact op met:  

Alyssa Tol (kindwerker, Bindkracht 10)  
alyssa.tol@bindkracht10.nl  
0682518539 

Karlijn Groeneveld (Buurtsportcoach gemeente 
Nijmegen)  
k.groeneveld@nijmegen.nl  
0650091051 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
http://www.nijmegen.nl/vakantiewijksport
https://bindkracht10.nl/locatie/midden/
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Stip = hip 
Stip midden heeft de ruimte aangepast om zo meer privacy te 
geven aan bewoners die willen langskomen. 

Er zijn 3 nieuwe spreekkamers gerealiseerd die geluidsdicht zijn, 
een koffietafel en een nieuwe werkplek voor de werkbegeleider 
Saskia. 

Ook zit er tevens gastvrouw Ria voor aan de balie om u te woord 
te staan 

Samen met de vrijwilligers van stip is het interieur volledig 
vernieuwd en bieden wij een  plek in de wijk waar u allerlei vragen mag stellen. 

Lid worden van de nieuwsbrief? Blijf op de hoogte van dingen die je moet regelen. 
Je krijgt handige tips en leest over leuke activiteiten in de wijk in onze stad. 
Meld je aan voor onze nieuwsbrief op www.stipnijmegen.nl/nieuwsbrief 

 
Even voorstellen 
Mijn naam is Mohammed El Moussaoui. 
Ik ben 22 jaar geboren en getogen in Nijmegen, in de wijk Willemskwartier.  
Zelf studeer ik nog de opleiding Social Work aan de HAN in Nijmegen, daarnaast heb ik een bijbaan 
waar ik 3 keer per week werk.  
Mijn hobby's zijn met vrienden en familie zijn en veel naar sport kijken op de tv.   
Naast mijn hobby's sport ik ook, ik doe zelf aan boksen en doe dat drie keer per week.  

WILLEMSKWARTIER BOXING.  
Het is de bedoeling dat we vanaf 30 augustus starten in het Willemskwartier, in de sportzaal van ’t 
Hert. Dit doen we elke maandag, voor elke leeftijdsgroep is er een ander tijdstip.  
De tijdstippen op maandag zijn als volgt:  
18:00 - 19:00: 11 t/m 13 jaar.  
19:00 - 20:00: 14 t/m 17 jaar.  
20:00 - 21:00: 18+  
 
Mocht het zo zijn dat er vanuit de 18+ groep weinig interesse is dan schuiven we het wat op en zal 
het als volgt eruitzien:  
18:00 - 19:00: 8 t/m 11 jaar. 
19:00 - 20:00: 11 t/m 13 jaar. 
20:00 - 21:00: 14 t/m 17 jaar.  
 
Het is voor de jongeren uit de wijk tussen de 11 en 17 jaar oud. Ook is het 
de bedoeling dat we het laatste uur van 20:00 tot 21:00 een training 
hebben voor mensen die 18 jaar of ouder zijn.  
Mochten er jongeren zijn uit andere wijken in Nijmegen die geïnteresseerd 
zijn in het boksen mogen ze ook gewoon meedoen. Voor nu is het wel 
alleen de bedoeling om alleen de kinderen uit het Willemskwartier te 
benaderen, mochten er jongeren uit het Willemskwartier zijn die vrienden 
hebben uit andere wijken en die graag mee willen doen, mag dat.  
 
De bedoeling is dat we de jongeren discipline en doorzettingsvermogen aanleren tijdens het sporten. 
Een groot deel wat er aangeleerd wordt, heeft onder anderen te maken met respect.  
De deelnemers kunnen hier ook hun ei kwijt op de boksbal als het even tegenzit. (Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan stress en randzaken die door de hoofdjes speelt van de kinderen etc.)  

http://www.bshetkleurrijk.nl/
http://www.stipnijmegen.nl/nieuwsbrief?fbclid=IwAR0g0XSS9PXcNrZsJvwZr7mk2ilOxTgSxKk_2ARk3f-nrY27CNlJXwfFQfY
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De achterliggende gedachte van dit initiatief is dat we een sport aanbieden in de wijk voor jongeren 
die vaker willen sporten. Persoonlijk weet ik dat niet elke ouder het even breed heeft in de 
portemonnee, meestal wordt sport gefinancierd in deze wijk door stichting Leergeld, alleen biedt st. 
Leergeld niet meerdere sporten aan maar mogen ze er maar eentje kiezen.  
 
Kost het wat bij ons? NEE! , zeker niet. Het is de bedoeling dat de kinderen kunnen sporten en de 
ouders hier geen bijdrage voor hoeven te leveren. Zodat ze eigenlijk naast hun eigen sport die ze al 
beoefenen nog vaker in de week kunnen sporten. Zo kunnen de kinderen zich nog meer ontwikkelen 
op het gebied van sport zonder dat de ouders zich hoeven te stressen over de contributie die 
normaal gesproken wel wordt gevraagd bij een vereniging.  
 
De 1e week na de zomer, wanneer de basisscholen gestart zijn zal ik langs groep 6, 7 en 8 gaan om 
nog even een toelichting te geven aan de kinderen.  
Binnenkort zal er een flyer worden uitgedeeld met daarop de algemene informatie en mijn 
contactgegevens, zodat er contact met mij persoonlijk opgenomen kan worden wanneer er vragen 
zijn.  
 

 

 
 
 
INGEZONDEN: Lekker gratis lezen met Boek ‘n Trip 
Boek ’n Trip komt eraan! Met deze zomeractie van Jeugdbibliotheek kunnen kinderen de mooiste 
verhalen beleven tijdens de zomervakantie. Gewoon op een telefoon of tablet. Je downloadt 
simpelweg de leukste e-books en luisterboeken met de gratis online Bibliotheek-app. Ook als je nog 
geen lid bent van de bieb. 
Onderweg in de auto luisteren naar het verhaal van Mees Kees? Of vanuit de luie strandstoel op 
digitaal avontuur met De regels van Floor? Met de zomeractie is het wel heel gemakkelijk: je 
downloadt simpelweg de leukste lees- en luisterboeken op een telefoon of tablet met de online 
Bibliotheek-app. 
 
Hoe werkt Boek 'n Trip? 

 Lezen via de online Bibliotheek-app (Android en iOS) 

 10 e-books en 10 luisterboeken per kind 

 Elk boek drie weken lenen 

 Zomeractie is geldig van 1 juli t/m 31 augustus 

 Speciale selectie zomerboeken per leeftijdscategorie 

 Toegang tot duizenden jeugdtitels 

 Boeken digitaal vinden, lenen en lezen, thuis en op vakantie 

 Geen boetes als boeken te laat worden ingeleverd 

 Meer informatie over Boek 'n Trip vind je hier. 
 
 
INGEZONDEN: SOR Vakantiekampen 
De SOR vakantiekampen dit jaar gaan door! Het gaat steeds beter omtrent COVID-19, dus we gaan er 
weer voor. Door COVID-19 is het voor veel kinderen een moeilijke tijd geweest, wij willen hen graag 
een ontspannen week bezorgen. Voor kinderen die echt een (extra) weekje vakantie goed kunnen 
gebruiken, organiseert de Stichting Ontspanning en Recreatie (SOR) al vanaf 1963 
kindervakantiekampen. 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html?cid=cn:Boekntrip_var:EDGmedia_cre:PO_np:Scholencommunicatie_ex1:Email_c:eml_sc:emlc
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De SOR bestaat volledig uit vrijwilligers en stelt zich ten doel een leuk kamp te organiseren voor 
kinderen van groep 3 t/m 8 die, om wat voor reden dan ook, niet op vakantie gaan of voor wie de 
huiselijke situatie om opvang vraagt. De kinderen gaan een week kamperen of verblijven in een 
blokhut. Ze worden er met allerlei activiteiten en spelletjes op een leuke manier beziggehouden. 
Garanties voor een geslaagd kamp zijn natuurlijk niet te geven. Maar inmiddels zijn er al meer dan 
10.000 kinderen die met veel plezier terugkijken op hun SOR-kamp. 

De kampen voor 2021 zijn gepland in de periode van 24 juli tot en met 7 augustus. De inschrijfkosten 
bedragen 50 euro per kind. Dit is uiteraard niet kostendekkend, de tekorten worden aangevuld door 
ouders die meer kunnen betalen, giften van instellingen en subsidies. 
Meer informatie is te vinden op: www.sorvakantiekampen.nl  

INGEZONDEN: SportXtra 
Voor de zomervakantie hebben wij weer een sportief programma in elkaar 
gezet voor de kids! Zo zijn er in verschillende weken, verschillende Sport- en 
Speldagen voor alle leeftijden van de basisschool. Ook is er zelfs voorafgaand 
aan deze evenementen een mogelijkheid om samen met papa/mama deel te 
nemen aan de Ouder/Kind SportMix! 
Zie voor meer info de flyers in de bijlage. 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
http://www.sorvakantiekampen.nl/

