Nieuwsbrief 5 ‘19-’20 Brede school het Kleurrijk
Agenda december 2019 en januari 2020
Dinsdag 3 december

Inspectiebezoek

Donderdag 5 december

Sinterklaas

Vrijdag 6 december

Studiedag

Dinsdag 10 december

Gevonden voorwerpen uitzoeken

Dinsdag 17 december

MR vergadering

Donderdag 19 december

Kerstviering

Vrijdag 20 december

Alle kinderen vrij om 12.00 uur

Alle kinderen vrij, ook geen
schakelklas

Nieuwsbrief 6 verschijnt
23 december – 3 januari

Kerstvakantie

Maandag 6 januari

Weer naar school

Alle kinderen vrij

Vergadering leerlingenraad
Woensdag 8 januari

Luizenkammen

Dinsdag 14 januari

Studiemiddag

Dinsdag 21 januari

OC vergadering

Woensdag 22 januari

Controle luizenkammen

Vrijdag 24 januari

OPEN DAG BS het Kleurrijk

Kinderen vrij om 12.00 uur

9-00-11.00 uur

Sinterklaas en Kerst...
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de vijfde nieuwsbrief van het schooljaar. We zitten midden in de donkere, maar
zeker ook gezellige dagen van het jaar. Het Sinterklaasfeest leeft volop in de school; Vanmorgen
kwam een kleuter mij enthousiast vertellen dat het paard van Sinterklaas gelogeerd had in de groene
unit en dat het paard zelfs daar gepoept had. Komende week ontvangen we Sinterklaas met zijn
Pieten op school. Komt u ook kijken bij de ontvangst op 5 december?
Als de surprises uitgepakt en de pepernoten op zijn, richten we ons op het Kerstfeest. De
oudercommissie is, samen met een paar leerkrachten, al druk met de voorbereidingen. In deze
nieuwsbrief leest u meer over het komende Kerstfeest.
Tot slot wens ik u, namens het team, een gezellige Sinterklaas.
Met vriendelijke groet,
Annejan Kroneman
Directeur BS het Kleurrijk

Verandering studiedag
Eind vorig schooljaar is er een fout gemaakt in de planning van de studiedagen. De gezamenlijke
studiedag van onze stichting is niet opgenomen in de planning. Na overleg met het team en de MR is
de volgende wissel toegepast.
Op donderdag 26 maart is er GEEN studiedag. Alle kinderen moeten naar school.
Op dinsdag 2 juni is er WEL een studiedag. Alle kinderen zijn dan vrij.
De BSO’s KION, De Vuurtoren en Struin zijn door ons geïnformeerd.
Onze excuses voor het ongemak.

Sinterklaas 2019
Vol verwachting klopt ons hart…..
Op donderdag 5 december zal Sinterklaas met zijn pieten een
bezoek brengen aan basisschool het Kleurrijk. Onze school start
die dag, zoals gewoonlijk, om 08.30 uur. De kinderen gaan deze
dag allemaal eerst naar de eigen klas. Samen met de leerkracht
wordt Sinterklaas verwelkomd. Alle papa’s, mama’s en
verzorgers zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Wij
vragen u om achter uw kind te gaan staan. We verwachten Sinterklaas rond 08.40 uur. Nadat we
gezamenlijk Sinterklaas hebben toegezongen gaan alle ouders weer naar huis. Dan start het feest
voor de kinderen.
Op deze feestdag hanteren wij de normale schooltijden: van 08.30u tot 12.00u en van 13.00u tot
15.00u.
Sinterklaas zal groep 1 t/m 4 bezoeken in de klas. De groepen 5 t/m 8 vieren het feest door middel
van surprises.
De kinderen van groep 1 t/m 4 volgen deze periode het Sinterklaasjournaal. Kijkt u thuis gezellig mee
naar de avonturen van Sinterklaas, Malle Pietje en het nieuwe paard Ozosnel?
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben inmiddels de brieven meegekregen vanuit school
waarop de informatie staat omtrent het surprise maken.
Bij deze een extra bedankje aan alle ouders die geholpen hebben bij het voorbereiden van het feest!
Vriendelijke groeten,
De Sinterklaaswerkgroep

Kerst 2019
De gezellige kerstperiode zit er ook al snel aan te komen. De kinderen
zullen in deze periode onder andere een theelichtjeshouder gaan maken.
Hiervoor hebben wij per kind een glazen potje nodig (graag schoon
aanleveren). Wij vragen u dan ook om deze de komende tijd voor ons te
sparen.
Daarnaast zal er ook dit jaar weer een kerstdiner in alle units gehouden
worden. De kinderen worden in hun eigen klas verwacht om 18.00 uur en
kunnen opgehaald worden in de unit om 19.30. Vanaf 9 december zal er
per klas een “hapjesboom” zijn, met daarin kerstballen waar
verschillende hapjes op staan. Uit deze kerstboom kiest u een bal met daarop het hapje dat u graag
wilt maken voor het kerstdiner op 19 december.
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Start van de dag
Als ik ‘s morgens bovenaan de trap sta, valt mij op dat er steeds meer kinderen
en ouders (iets) na half 9 binnenkomen. Ik wil u erop wijzen dat de lessen starten om 8.30 uur. De
kinderen moeten dan in het lokaal zijn. Om 8.20 uur zijn de deuren open en kunt u al naar binnen.
Laten we hier samen alert op zijn!

Afscheid
Op 18 december nemen we als team tijdens een gezamenlijke lunch afscheid van Tineke. Tineke
heeft het afgelopen jaar op de woensdag naar volle tevredenheid de administratie op BS het Kleurrijk
gedaan. Daarvoor heeft Tineke op vele scholen op de administratie gewerkt. Nu is het tijd om van het
pensioen te gaan genieten.
We willen Tineke, ook via deze weg, heel erg bedanken voor haar inzet voor onze school. We gaan
een kundige collega met zeer veel kennis missen.

Open dag
Op vrijdag 24 januari 2020, het lijkt nog ver weg, is onze open dag.
Gedurende de ochtend openen we van 9.00 - 11.00 uur de deuren van
onze school voor alle geïnteresseerden. U als ouders/ verzorger, opa’s en
oma’s, enz. bent van harte uitgenodigd.
Tevens nodigen we ouders/ verzorgers van kinderen uit die misschien
naar onze school willen komen. Mocht u (in uw buurt) mensen kennen
met kinderen in de leeftijd van 2-3 jaar, wilt u ze dan attenderen op deze
open dag? Dank u wel!

Staking?
Afgelopen week hebben twee van de onderwijsbonden weer opgeroepen tot staking. Nu voor twee
dagen; 30 en 31 januari 2020. Op dit moment is nog niet duidelijk wat dit gaat betekenen. Op het
moment dat hier duidelijkheid over is, informeren we u. De open dag is verplaatst van 31 januari
naar 24 januari 2020.

Nieuwe aanmeldingen
Er komen steeds meer aanmeldingen van nieuwe kinderen voor onze school. Daar zijn we blij mee!
Graag attenderen we u wel op het volgende:
Is uw kind geboren tussen 1 juni 2016 en 1 juni 2017? Dan dient u uw kind voor 1 maart 2020 aan te
melden bij Schoolwijzer. Dit is dan voor plaatsing in het schooljaar 2020-2021.
In voorgaande jaren werd er een brief verstuurd als herinnering. I.v.m. de ‘nieuwe’ AVG wet mag dit
niet meer.
Alleen bij aanmelding vóór 1 maart hebben broers en zussen garantie op plaatsing op onze school.

Gevonden voorwerpen
Op dinsdag 10 december gaan wij op een tafel in de buurt van het kopieerapparaat, alle
voorwerpen/kledingstukken neerleggen die wij in de afgelopen maanden hebben gevonden.
Vanaf half 9 kunt u daar een kijkje nemen of er iets van uw zoon/dochter bij is.
Om kwart over 3 gaan de NIET opgehaalde spullen in een zak en gaan deze naar een goed doel.
Vanaf woensdag 11 december is de mand “gevonden voorwerpen” dus weer leeg.
Kom langs, DOEN!
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Ingang/uitgang afspraken
Al jaren gebruiken wij zowel de hoofdingang als de achterdeur van
Voorzieningenhart ’t Hert als deuren waardoor de kinderen de school betreden en ook verlaten.
Echter merken wij en ook de leden van de oudercommissie deelde dit met ons, dat de afspraken
hierover niet (meer) bij iedereen duidelijk en helder zijn. Vandaar dat wij deze afspraken graag
herhalen om de rust en de goede stromingen in het gebouw weer terug te krijgen.
De hoofdingang is de in- en uitgang voor de kleuters. Zij gebruiken ook de hoofdtrap om naar unit
groen te gaan. De overige groepen (unit rood, paars, en blauw) gebruiken de achterdeur als in- en
uitgang. Zij gebruiken de achtertrap om naar de units te gaan. Graag willen wij de ouders ook vragen
om hier extra alert op te zijn. Samen kunnen we de omgeving van de kinderen veiliger en rustiger
maken. Alvast bedankt!
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