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Agenda april en mei 2021 

30 maart Vanaf 15.00 uur intekenen voor online oudergesprekken via Social Schools 

31 maart Studiedag, alle kinderen vrij 

2 april Paasviering; ontbijt op school 
Alle kinderen krijgen hun rapport 

5 april Tweede Paasdag, alle kinderen vrij 

6 - 9 april Online rapportgesprekken met ouders/ verzorgers 

9 april Laatste dag om enquête Bindkracht 10 in te vullen (zie deze nieuwsbrief) 

12 april Online vergadering oudercommissie (OC) 

23 april Koningsspelen 

27 april Koningsdag, alle kinderen vrij 

28, 29, 30 april Afname Eindtoets groep 8 (Route 8) 

30 april Nieuwsbrief 9 verschijnt 

3 - 14 mei Meivakantie 

21 mei Studiemiddag, alle kinderen de middag vrij. School uit om 12.00 uur. 

24 mei 2e Pinksterdag, alle kinderen vrij 

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

 

Op naar de lente... 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Afgelopen weekend is de meteorologische lente begonnen. Qua temperatuur merkte ik daar tijdens 

mijn hardloopronde helaas nog weinig van. De 

gure wind stelde me op de proef langs de Waal. 

Om verschillende redenen kijk ik uit naar het 

lenteweer. Als het mooi weer is doet dit iets 

positiefs met ieders gemoedstoestand. Daarnaast 

kunnen we dan gaan genieten van alle fleurige 

bloemen op het plein. De bollen piepen nu 

voorzichtig boven de grond. Ook de moestuintjes 

op het plein (zie foto), elke unit heeft 1m2, 

kunnen ingezaaid gaan worden. Er zullen ook minder snotneuzen zijn bij de kinderen, dus minder 

afwezige kinderen op school. Dit is fijn! 

 

Volgende week woensdag (31 maart) is er een studiedag. We gaan als team op deze dag online met 

elkaar aan de slag met de volgende onderwerpen; onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen, 

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


 
 

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

inzet van de subsidies, gesprekkencyclus en het dyslexieprotocol. Een zeer 

inhoudelijke studiedag, ik heb er nu al zin in. Als het dan ook nog lekker lenteweer is, kunnen we 

tussendoor een rondje wandelen… 

 

Met vriendelijke groet, 

Annejan Kroneman, Directeur BS het Kleurrijk 

 

Rapport en online oudergesprekken 
Maandag 29 maart ontvangt u vanuit de units bericht over de organisatie van de oudergesprekken. 
Vanaf dinsdag kunt u zich hiervoor inschrijven via Social School. U ontvangt hiervoor een bericht. 
Vrijdag 2 april krijgen alle kinderen hun rapport. 
 
Wat gebeurt er allemaal in de school... 
We werken nu een paar weken in de nieuwe groepssamenstellingen (cohorten). We merken aan 
kinderen en leerkrachten dat dit wennen is. Er wordt veel aandacht besteed aan een goede 
groepssfeer in de vorm van afwisselende activiteiten. Leerkrachten zoeken elkaar veel op om zo de 
ontwikkeling van de kinderen goed te kunnen blijven volgen en we zijn extra alert op signalen van 
kinderen. 
De onderwijshelden hebben vaste plekken in de roosters gekregen en werken in overleg met de 
leerkrachten extra met groepjes kinderen van alle niveaus. 
De afgelopen periode zijn er in verhouding veel invallers in de school geweest. De groepen werden 
overgenomen zodat leerkrachten in alle rust de individuele leestoetsen konden afnemen. 
 
Terugkoppeling vragenlijst groep 6-8 
In de eerste week van maart hebben alle kinderen uit de groepen 6-8 (61 kinderen) een vragenlijst 
ingevuld over (sociale) veiligheid in en om de school. Ook mochten de kinderen de school een cijfer 
geven; van de kinderen hebben we een 8,3 gekregen. Hier zijn we blij mee. 
Het gemiddelde cijfer op de vraag “Helpt je juf of meester je goed 
als dat nodig is?” is een 9,3. Dit doet ons goed! 
Op de vraag “Hoe veilig voel je je op of rond school?” wordt een 4,4 
gescoord op een schaal van 5. Een zeer klein aantal kinderen (5 
kinderen) noemt ‘rondom de school’, ‘de toiletten’ en ‘een andere 
plek’ als minder veilige plaats. We gaan hierover het gesprek aan in 
de groepen. 
De uitslag van de vragenlijst is terug te vinden op de website mijn 
scholen op de kaart. 
 
DigiD voor uw kind 
Indien u een Coronatest laat doen, kunt u via DigiD sneller de uitslag online bekijken. U hoeft dan 
niet op een telefoontje van de GGD te wachten. Ook uitslagen van kinderen zijn, via de DigiD, sneller 
te raadplegen. U moet dan wel voor uw zoon of dochter een DigiD aangevraagd/ geactiveerd 
hebben. Hierbij de tip om dit op voorhand te regelen… 
 
Koningsspelen 
Op vrijdag 23 april doen we op BS het Kleurrijk mee aan de landelijke Koningsspelen. 
Uiteraard ziet ook deze dag er, door de Corona-maatregelen, anders uit dan vorige 
jaren. De organisatie (leerkrachten en OC leden) is druk bezig met de 
voorbereidingen. Het wordt in ieder geval een sportieve dag. Verdere informatie 
volgt vanuit de commissie. 
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Stichting Leergeld en Squla 
Stichting Leergeld en Squla zijn een samenwerking aangegaan. Squla is een online programma 
waarmee kinderen thuis kunnen oefenen met lezen, spelling, rekenen en vreemde talen. 
Voor alle basisschoolkinderen die ingeschreven staan bij Stichting Leergeld Nijmegen is het mogelijk 
om een code aan te vragen voor een gratis jaarabonnement per kind. 
Voor meer informatie kunt u terecht op de site van Leergeld Nijmegen: Leergeldnijmegen - Nieuws 
 
Filmpje gymles 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief zit ook een filmpje. In dit filmpje laten Kevin en Marieke zien welke 
onderdelen zij afgelopen week met de kinderen in spelvorm aangeboden hebben. Alle kinderen van 
de groepen 3-8 hebben dit gedaan. Ze kunnen u er vast leuke verhalen over vertellen. 
 
Pasen 
Een paar moeders van de oudercommissie hebben de school weer in Paassfeer omgetoverd, heel erg 
bedankt. Om u een impressie te geven hieronder een paar foto’s van de versieringen en 
knutselactiviteiten. 
Vrijdag 2 april gaan we met elkaar genieten van een Paasontbijt. 
 

 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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9-jaarsprik GGD 
Ouders van kinderen die geboren zijn in 2012 krijgen op hun thuisadres een uitnodiging van de GGD 
om met hun kind de 9-jaarsprik te gaan halen. De priklocatie is het Goffertstadion. 
Geeft u even aan de leerkracht door wanneer uw kind aan de beurt is? Een verlofformulier hoeft 
hiervoor niet ingevuld te worden. 
Voor meer informatie over deze vaccinatie kunt u terecht op de site van de GGD.  
 
 

NIEUWS VANUIT DE BREDE SCHOOL NIEUWS VANUIT DE BREDE SCHOOL 
 
 
Enquête Bindkracht 10 
Lieve mama’s en papa’s uit het Willemskwartier en omliggende buurten, 
Vanuit welzijnsorganisatie Bindkracht10 zijn we benieuwd hoe het gaat met 
jullie. 
Waar hebben jullie behoefte aan, wat missen jullie in de wijk? 
We vragen jullie om de enquête in te vullen. Dat duurt maar 5 minuten. 
We verloten een Bindkracht10 taart onder de mama’s en papa’s die de 
enquête hebben ingevuld. 
Jullie kunnen de enquête invullen tot uiterlijk vrijdag 9 april. Klik op 
onderstaande link. 
Bedankt voor de moeite! 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=N_ajpPx58UKbDLo1PikG5hzsv9pVfJBIv7HhuZ
VXSe9UNUxDMU9aM1NXUlpSS0tMQllWWkdRMVZIVi4u 

 
Activiteiten Bindkracht 10 
Hieronder vindt u een overzicht van alle activiteiten die Bindkracht10 de komende periode 
organiseert vanuit de Brede school. Onderaan deze nieuwsbrief staan afbeeldingen van de flyers. 
 
Bubbelvoetbal (8 - 18 jaar) 
Op 31 maart organiseert het jongerenwerk een leuke activiteit op het Cruyffcourt: Bubbelvoetbal! 
De flyer staat onderaan deze nieuwsbrief. 
 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/vaccinaties/dtp-bmr-9-jaarsprik/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=N_ajpPx58UKbDLo1PikG5hzsv9pVfJBIv7HhuZVXSe9UNUxDMU9aM1NXUlpSS0tMQllWWkdRMVZIVi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=N_ajpPx58UKbDLo1PikG5hzsv9pVfJBIv7HhuZVXSe9UNUxDMU9aM1NXUlpSS0tMQllWWkdRMVZIVi4u
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Meidenactiviteiten (9 - 12 jaar) 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Helaas zijn wij nog niet uit de lockdown en is ons jongerencentrum ‘De Boog’ al een aantal maanden 

gesloten. Maar ondanks dit organiseert het jongerenwerk van Bindkracht10 (ook in samenwerking 

met het Sportbedrijf van de Gemeente Nijmegen) wekelijks verschillende activiteiten voor jongeren 

uit de wijk. 

In het begin van de lockdown in december zijn wij binnen de meidenactiviteiten van het 

jongerenwerk begonnen met wandelingen door de wijk en een online meidenclub programma. Na 

een aantal weken vele km’s te hebben gelopen (met of zonder paraplu) zijn wij sinds begin maart 

weer overgestapt naar activiteiten in de wijk. Iedere woensdagmiddag van 13.00u – 15.00u wordt er 

een buitenactiviteit voor meiden tussen de 9 en 12 jaar georganiseerd. Deze locatie is vaak de 

‘trappenkuil’ bij de ingang van ’t Hert. In de afgelopen weken hebben we slijm gemaakt, 

sleutelhangers gemaakt en zijn wij met mooi weer gaan picknicken in de spoorkuil. 

 

Jamilla (jongerenwerker Bindkracht10) 

Heeft u een vraag voor uw kind, activiteiten in de wijk of wilt u meer weten over de 
meidenactiviteiten? Bel of stuur mij een bericht via WhatsApp: 06 - 10 78 50 21 
 
Activiteitenplein (groep 3 t/m 8) 
Dag ouders/verzorgers en kinderen, 
Het activiteitenplein is alweer een aantal weken buiten aan het spelen en op maandag samen met 
sportdocent Kevin! 
We knutselen, sporten en kletsen weer wat af, heel gezellig. 
We zien jullie graag weer verschijnen, in de flyer kan je lezen wanneer, waar en hoe laat. 
Bij vragen kan je altijd bellen of appen naar Alyssa (06 82518539). 
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