
Nieuwsbrief 3 ‘20-’21 Brede school het Kleurrijk 

 

 

Agenda november en december 2020 

Dinsdag 3 november  Studiedag, alle kinderen vrij 

Maandag 16 november MR vergadering 

Maandag 23 november Voorstelling De Stilte Cinderella Lindenberg groep 3/4 

Woensdag 25 november  Oudercommissie (OC) vergadering  

Vrijdag 27 november Nieuwsbrief 4 verschijnt 

Woensdag 2! december Sinterklaas 

Woensdag 9 december Studiedag, alle kinderen vrij 

Maandag 14 december Schoolfotograaf 

 MR vergadering 

Donderdag 17 december Kerstviering 

Vrijdag 18 december Kinderen 12.00 uur vrij, start kerstvakantie 

 Nieuwsbrief 5 verschijnt 

Maandag 4 januari 2021 Weer naar school 

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

 

Energie! 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

De afgelopen maand hebben we met elkaar de kinderboekenweek gevierd. Wat een mooie musea 

zijn er door de kinderen gemaakt. Via Social Schools heeft u een digitale rondleiding gehad. 

Ook de eerste studiedag is geweest. Onder deskundige leiding van Bureau Wolters volgen we een 

verdiepingstraject op het vlak van ‘Afstemmen op onderwijsbehoeften’. Door middel van de cyclus 

‘Data, Duiden, Doelen, Doen’ leren we nog beter het aanbod wat kinderen nodig hebben in kaart te 

brengen en uit te voeren. Er is hierbij natuurlijk oog voor de gehele populatie van onze school. We 

richten ons op kinderen die extra hulp nodig hebben met leren èn op kinderen die meer aankunnen 

en/ of extra uitdaging nodig hebben. Het is fijn om aan het team te merken dat dit scholingstraject 

100% aanslaat bij de vraag van de leerkrachten. Dit traject loopt tot en met januari 2021. 

Tussen al het ‘Corona-gedoe’ door is het heerlijk om weer inhoudelijk met elkaar bezig te zijn! Samen 

werken aan de kwaliteit van onze school... Het geeft energie! 

In deze nieuwsbrief staat veel informatie, lees hem rustig door. Heeft u vragen of opmerkingen… Ik 

hoor ze graag. 

 

Met vriendelijke groet, 

Annejan Kroneman, Directeur BS het Kleurrijk 

 

 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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Onderwijshelden 
Vanaf deze week zijn er Onderwijshelden in de school. Dit 
zijn studenten met passie voor onderwijs die de 
leerkrachten ondersteunen. De studenten begeleiden 
groepjes kinderen tijdens het zelfstandig werken. Op deze manier kunnen de leerkrachten zich meer 
focussen op het geven van verschillende instructies op niveau. Het zijn dus eigenlijk extra handen in 
de klas. 
Deze onderwijshelden worden betaald uit de subsidie die de overheid beschikbaar heeft gesteld om 
achterstanden (opgelopen tijdens de Corona-schoolsluiting) bij kinderen weg te werken. 
De onderwijshelden worden, t/m eind juni voor twee of drie ochtenden per unit ingezet in de 
groepen drie t/m acht. 
 
Even voorstellen 
Hallo, 
Mijn naam is Sibel ik ben 23 jaar en ik woon in Nijmegen. Ik zit in het vierde en 
laatste leerjaar van de pabo in Nijmegen. 
Dit is mijn laatste jaar van mijn studie en ik zal dus mijn LIO-stage lopen in groep 
7/8. Dat wil zeggen dat ik vanaf oktober op de maandagen, dinsdagen en 
woensdagen de lessen ga geven. Verder zal ik ook bezig zijn met het schrijven van 
mijn scriptie. 
De eerste weken zijn mij al erg goed bevallen hier op het Kleurrijk en ik heb veel 
zin in de rest van het schooljaar! 
Hopelijk tot snel, 
Groetjes Sibel  

Vol verwachting klopt ons hart…..  
We zijn druk bezig met de voorbereidingen van het Sinterklaasfeest. Sinterklaas is zoals elk jaar erg 
druk. Nu in Corona-tijd is het nog moeilijker om alles gepland te krijgen. Daarom komt Sinterklaas dit 
jaar al op woensdag 2 december bij ons op school. 
De groepen 5 t/m 8 vieren het feest door middel van surprises. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 
krijgen nog brieven mee vanuit school waarop de informatie staat omtrent het surprise maken.  
De kinderen van groep 1 t/m 4 zullen deze periode het Sinterklaasjournaal volgen. Kijkt u thuis 
gezellig mee? Het Sinterklaasjournaal start op maandag 9 november bij ZAPP (op NPO 3) om 18.00 
uur.  
Vriendelijke groeten,  
De Sinterklaaswerkgroep  

Trakteren 
N.a.v. de recente ontwikkelingen rondom Corona en vragen/ opmerkingen van ouders/ verzorgers 
willen we hierbij aangeven dat we grote voorkeur hebben voor het trakteren van voorverpakte, 
gezonde traktaties. 
 
Schoolfotograaf 
Voor in de agenda: Op maandag 14 december komt de schoolfotograaf op het 
Kleurrijk foto’s maken van alle kinderen. Te zijner tijd ontvangt u nog een brief via 
Social Schools met de betreffende informatie. 
 
Ouderbijdrage 
Vorige maand heeft u de brief over de vrijwillige ouderbijdrage ontvangen. Tot op 
heden heeft 73% ouders/ verzorgers betaald. Bedankt!! 
Heeft u nog niet betaald? We stellen het op prijs als u de vrijwillige ouderbijdrage overmaakt. Heeft u 
vragen of hulp nodig? Zoek even contact met school. 

http://www.bshetkleurrijk.nl/


 

 

        Thijmstraat 40C 6531 CS Nijmegen        ☎ 024-3551566                 www.bshetkleurrijk.nl  

Nieuws uit de MR 

Beste ouder(s)/ verzorger(s) van het Kleurrijk 

Graag delen wij met u dat Derya Ozer zich heeft aangemeld voor de MR. Wij heten Derya Özer van 

harte welkom als nieuw MR lid (oudergeleding). Hieronder stelt Derya zichzelf voor. Bij de 

oudergeleding van de MR streven we naar een samenstelling die een afspiegeling vormt van de 

gemixte populatie van leerlingen. Met Derya als kandidaat zijn alle drie de groepen 

vertegenwoordigd.  

Dit betekent dat de MR nu bestaat uit: 

oudergeleding: Derya Özer, Maykel Schoonus, Rudie Fokker 

personeelsgeleding: Esther Peters, Marloes Derickx, Anoeska Spijkers 

Wij bedanken Hanim voor haar inzet voor de MR!  

Hiermee hopen wij u voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groeten, 

de MR van BS het Kleurrijk 

 

Even voorstellen 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Derya Özer, ik ben 33 jaar. Ik heb een zoon van 6 jaar (Miraç Yaranli), hij zit in groep 3B. 

Ik verwacht met mijn kennis en ervaring een positieve invloed te kunnen hebben op de te nemen 

beslissingen en de te geven adviezen over de onderwerpen die aan de MR (moeten) worden 

voorgelegd. Verder kijk ik uit naar een prettige samenwerking met de overige MR-leden en 

gezamenlijk te werken aan een school waar kinderen met veel plezier komen en ouders hun kinderen 

met een goed gevoel brengen. 

 

Oproep GMR 

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit een gelijk aantal leerkrachten en 

ouders. Daarnaast heeft de Stichting Sint Josephscholen een Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad (GMR), waarin van iedere school een leerkracht en ouder deelneemt en 

daarmee alle scholen vertegenwoordigd zijn. 

Leden van de (G)MR behartigen de belangen van leerkrachten en ouders en via hen van de kinderen 

die op de scholen van de stichting leren en werken. Binnen de MR worden schoolspecifieke 

onderwerpen besproken. In de GMR worden zaken besproken die voor alle scholen binnen de 

stichting van belang zijn en te maken hebben met bovenschools beleid. 

Onze MR is inmiddels compleet. Voor de GMR zijn wij nog op zoek naar een ouder. Heeft u interesse 

dan kunt u dit, met een korte motivatie erbij, uiterlijk donderdag 5 november kenbaar maken via de 

mail aan Anoeska Spijkers (leerkracht unit groen, lid personeelsgeleding MR en lid 

personeelsgeleding GMR) a.spijkers@bshetkleurrijk.nl 

De leden van de GMR worden rechtstreeks gekozen door de leden van de afzonderlijke MR'en. 

Hiervoor worden geen verkiezingen gehouden. 

Corona informatie anderstaligen 
Door de GGD zijn wij geattendeerd op een informatieve site over het Coronavirus in allerlei 
verschillende talen (o.a. Arabisch, Chinees, Engels, Turks, Spaans en Farsi). 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
mailto:a.spijkers@bshetkleurrijk.nl
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Deze site is te bereiken via deze link: https://www.pharos.nl/coronavirus/  
 
Naschoolse aanbod Kleurrijk: Circuslessen 
Afgelopen dinsdag 27 oktober heeft juf Jantelle zichzelf in de groepen 1 t/m 4  
voorgesteld. Zij gaat vanaf 5 november een aantal circuslessen aanbieden na 
school speciaal voor leerlingen uit unit groen en rood. De leerlingen hebben 
een brief met opgave strookje mee naar huis gekregen.  
Wees er snel bij, want vol is vol! 
 
 
Nieuws vanuit de Brede school 
Activiteitenplein 
Dag kinderen, ouders/verzorgers, 
Het activiteitenplein heeft weer een nieuw blok! 
Voor aankomende periode heeft het 
activiteitenplein weer leuke activiteiten 
bedacht. 
Voor groep 3 en 4 hebben we het thema herfst. 
Groep 5, 6 en 7 hebben het thema van tuin tot 
bord junior. 
Maandag 26 oktober hebben we de 
inschrijfformulieren in de klassen uitgedeeld. 

Lijkt het je leuk om mee te doen? Meld je dan 

gauw aan! Inschrijven kan tot uiterlijk 4 november. 

Het inschrijfformulier mag ingeleverd worden bij het OKC (OuderKindCentrum). 

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 

Ouder-Kind-Centrum Kleurrijk (OKC) 
Beste ouders/verzorgers. 
Wie zijn wij? 
Wij zijn er voor allerlei gezellige leerzame activiteiten, en voor vragen omtrent opvoeding van je kind. 
Zo is er iedere ochtend [behalve de woensdag] een koffie inloopochtend, waar je gezellig met andere 
ouders een kopje koffie/thee kunt drinken. 
Waar je ook terecht kunt voor het inbrengen van leuke ideeën, waarbij je je eigen talenten en 
kwaliteiten een rol kunt laten spelen. 
Op 8 maart hebben wij een vrouwenfeest georganiseerd voor Internationale vrouwendag, er waren 
60 vrouwen aanwezig en was een groot succes. 
Ook hebben wij een crea inloop 1x per maand, en een beauty avond waar je voor een klein bedrag je 
gezicht, haar en voeten kunt laten behandelen. 
We hebben afgelopen zomervakantie samen met buurtbewoners en een kunstenaar een kunstwerk 
gemaakt en zijn we met kinderen en ouders naar verschillende speeltuinen geweest. 
Er zijn ook ideeën over een multi - culti eetcafé. 
Dus als je het leuk vindt om ook mee te organiseren of mee te doen, of om gewoon andere ouders te 
ontmoeten kom eens langs. 
Je kunt ons ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 06-14112120. (Dianne Frederiks) 
Tot snel,  

http://www.bshetkleurrijk.nl/
https://www.pharos.nl/coronavirus/
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Team OKC 
Dianne, Sonja, Fatma.  
 
 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) op de basisschool 
Binnenkort komt de doktersassistente op school voor een 
gezondheidsonderzoek van alle 5/6-jarigen. De doktersassistente 
vertelt aan de kinderen hoe het onderzoek gaat. Daarna haalt zij de 
kinderen een voor een uit de klas. De doktersassistente meet en 
weegt het kind en onderzoekt of het kind goed ziet en hoort. Het 
meten en wegen gebeurt met kleding aan.  
Ouders zijn bij dit onderzoek niet aanwezig. Is er bezwaar tegen het onderzoek? Dan kunnen ouders 
contact opnemen met de JGZ. 

Corona-maatregelen 

Wij maken goede afspraken met de school van je kind en wij werken volgens de landelijke richtlijnen. 

We houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. En we houden het onderzoek zo kort mogelijk. 

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. 

Vragen over het kind 

Ouders kunnen altijd ook zelf de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige benaderen. 

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. 

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. 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
http://www.mijnkinddossier.nl/
http://www.mijnkinddossier.nl/
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/mijnkinddossier
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/mijnkinddossier
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Website 

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. 

 

Ingezonden vanuit gemeente Nijmegen 
Voor kinderen die het even moeilijk hebben in de thuissituatie 
We vinden het allemaal belangrijk dat kinderen in een warm gezin opgroeien. Maar soms lukt dat 
even niet. Voor kinderen die het thuis even niet fijn hebben zijn er in onze gemeente verschillende 
mogelijkheden. Ouders kunnen een beroep doen op Buurtgezinnen, maar ook pleegzorg is in 
moeilijke situaties een optie. 
 
Pleegzorg 
Soms kunnen kinderen tijdelijk of voor langere tijd niet in hun eigen gezin wonen. Of niet alle dagen 
in de week of in de maand. Dan is het fijn als een kind terecht kan in een ander gezin. In een 
pleeggezin. Meer informatie over pleegzorg staat op www.pleegzorgrijkvannijmegen.nl 
 
Pleegzorg iets voor u? 
Wist u dat er in onze regio een tekort is aan pleeggezinnen? Er is nu veel vraag naar gezinnen die 
pleegzorg in deeltijd willen bieden: een paar dagen in de week of in de vakanties. Op 
www.pleegzorgrijkvannijmegen.nl vindt u heel veel informatie, onder andere over de verschillende 
vormen van pleegzorg. Maar ook verhalen van pleegouders in de regio. Je kunt ook zien welke 
kinderen er bij jou in de buurt nog op zoek zijn naar een plek. De gegevens van de kinderen zijn 
natuurlijk anoniem. 
 
Buurtgezinnen 
Bij buurtgezinnen worden gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen) gekoppeld aan warme en 
stabiele gezinnen in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra aandacht en worden 
ouders even ontlast. De ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit de kinderen naar zwemles of 
sport brengen, ze af en toe een middag, avond of weekend opvangen of een rustige huiswerkplek 
bieden. Voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking kunt u contact opnemen met Jiske 
Broers. Zij is de coördinator van Buurtgezinnen in de gemeente Nijmegen. U bereikt haar via 06 – 
49960245 of jiske@buurtgezinnen.nl. Neem ook een kijkje op www.buurtgezinnen.nl.  

 

 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/
http://www.pleegzorgrijkvannijmegen.nl/
http://www.pleegzorgrijkvannijmegen.nl/
http://www.pleegzorgrijkvannijmegen.nl/
http://www.pleegzorgrijkvannijmegen.nl/
http://www.pleegzorgrijkvannijmegen.nl/
http://www.buurtgezinnen.nl/
http://www.buurtgezinnen.nl/

