
Nieuwsbrief 6 ‘20-’21 Brede school het Kleurrijk 

 

 

Agenda februari en maart 2021 

t/m 5 februari School gesloten  

4 februari online GMR vergadering 

5 februari Studiedag, geen noodopvang 

8 februari School weer open?????? 

10 februari Gekke haren dag (als de school open is) 

12 februari Carnaval op het Kleurrijk (als de school open is) 

15-19 februari Carnavalsvakantie 

26 februari Nieuwsbrief 7 verschijnt 

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

 

Nog even volhouden! 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

We zitten weer midden in een schoolsluiting, er wordt veel van iedereen gevraagd. Ik kan niet 

genoeg zeggen hoe ik de inzet van iedereen waardeer; leerkrachten, ouders/verzorgers, invallers, 

SMT, kinderen, onderwijsassistenten en stagiaires. We doen het samen. 

De geluiden uit de overheid stemmen mij positief; de prioriteit om (in ieder geval) het basisonderwijs 

te openen is hoog. Dit is ook wat wij graag willen, mits het veilig kan. We zien, merken en horen dat 

deze behoefte bij kinderen, ouders/ verzorgers en leerkrachten heel erg hoog is.  

In deze nieuwsbrief stelt een nieuwe collega zich voor, is er nieuws over diploma’s en een pas 

geboren baby, vertelt de Carnavalscommissie over de plannen en informeert Bindkracht10 over de 

activiteiten die zij organiseren. 

Veel leesplezier! 

 

Met vriendelijke groet, 

Annejan Kroneman, Directeur BS het Kleurrijk 

 

Gefeliciteerd! 

Afgelopen donderdag is Lisa geslaagd voor de Pabo. Lisa heeft de afgelopen periode haar LIO stage 

bij ons gelopen in unit Rood. We zijn blij dat juf Lisa voor twee dagen bij ons blijft invallen in unit 

Rood. 

Juf Wyneke (onderwijsassistent unit Groen) heeft ook een opleiding 

afgerond; de opleiding kinderyoga! 

Beide collega’s: Van harte gefeliciteerd!!! 

 

Babynieuws 

De vriendin van meester Wouter is gisteren bevallen van een gezonde 

zoon. Zijn naam is Luus. Van harte gefeliciteerd! 

 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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Schoolfotograaf  

Op maandag 14 december zijn de schoolfoto’s gemaakt. Met behulp van een strookje kunnen de 

foto’s online bekeken en eventueel besteld worden. Door de schoolsluiting kunnen we de strookjes 

niet uitdelen aan de kinderen. Op het moment dat de scholen open gaan, geven we de strookjes mee 

aan de kinderen. Vanaf dat moment start ook de kortingsperiode. 

 

Nieuwe aanmeldingen BS het Kleurrijk 

Helaas kan onze jaarlijkse open dag niet doorgaan. We vinden het 

jammer dat we niet kunnen laten zien waar we trots op zijn.  

Nieuwe ouders/ verzorgers die interesse hebben in onze school 

worden, oa via de website, uitgenodigd om contact met ons op te 

nemen. Samen bekijken we dan hoe we, binnen de geldende 

maatregelen, onze school “kunnen laten zien”. 

U als ouder/ verzorger van het Kleurrijk bent natuurlijk dè ambassadeur van de school. Wilt u 

ouders/ verzorgers met jonge kinderen (2-3 jaar) wijzen op BS het Kleurrijk? Bedankt! 

Let op! Kinderen die volgend schooljaar 4 jaar worden, moeten vóór 1 maart aangemeld zijn bij 

schoolwijzer Nijmegen. Dit kan via hun site: Home | Schoolwijzer Nijmegen 

 

Even voorstellen 

Vanaf 1 februari hebben we een nieuwe collega in unit Rood. Juf Manon komt als onderwijsassistent 

bij ons werken. Van harte welkom op het Kleurrijk! 

 

Hallo allemaal, 

In deze nieuwsbrief wil ik me graag even aan jullie voorstellen! Ik 

ben Manon Morsink, ik ben 37 jaar oud en woon met mijn gezin in 

Malden. Ik hou ervan om met mijn man en drie jongens het bos in 

te gaan om te wandelen. Daarnaast kamperen we graag, spelen 

graag spelletjes en het strand is een favoriete plek om op vakantie 

te gaan. Verder ben ik dol op boeken lezen en leuke dingen doen 

met vriendinnen. Ik heb al heel wat jaren in het onderwijs gewerkt 

en vanaf volgende week ben ik te vinden als onderwijsassistent in 

unit rood. Ik heb heel veel zin om de school en alle kinderen, 

ouders en collega’s te leren kennen en samen aan de slag te gaan. 

Hopelijk mag iedereen snel weer naar school en ontmoeten we 

elkaar gauw! 

 

Carnaval op het Kleurrijk 2021 

We hopen natuurlijk allemaal dat we maandag 8 februari weer lekker naar school kunnen. Om u 

alvast een beetje mee te nemen in de voorbereidingen van het carnavalsfeest, willen wij u alvast het 

volgende vertellen: 

Woensdag 10 februari willen we al een beetje starten met het feest door een gekke haren dag te 

houden. Gekke haren dag wil zeggen dat uw kind met gekke haren naar school mag komen. Op 

internet kunt u allerlei leuke en gekke creaties vinden. 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
https://www.schoolwijzernijmegen.nl/
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In iedere Unit zal er 1 kind worden gekozen met de gekste haren. Deze dag zal verder gewoon in het 

teken staan van lesgeven.  

Vrijdag 12 februari hopen we op het Kleurrijk ons carnavalsfeest te vieren. De kinderen mogen deze 

dag verkleed naar school komen. Heeft uw kind geen kleding denk dan ook aan ‘rare haren’. 

Uw kind brengt op deze dag, net als op de andere 

schooldagen, fruit en drinken mee voor het tussendoortje 

op de ochtend en (wanneer uw kind overblijft) brood en 

iets te drinken voor tussen de middag. 

De schooltijden zijn zoals gebruikelijk: 

Groepen 1-2: van 8.30u tot 12.00u 

Groepen 3 t/m 8: van 8.30u tot 12.00u en van 13.00u tot 

15.00u 

 

Om 8.30u starten alle units met een modeshow, helaas mogen de ouders daar niet bij zijn i.v.m. de 

coronamaatregelen. 

Daarna vieren we samen met de kinderen per unit het feest en zullen er op gepaste wijze allerlei 

activiteiten plaatsvinden. 

 

Belangrijk om te weten: Confetti, spuitbussen en partypoppers mogen niet in het gebouw gebruikt 

worden en dus niet mee naar school worden gebracht. 

Wanneer uw kind bij het kostuum een speelgoedwapen draagt zoals een pistool of zwaard dan kan 

ervoor gekozen worden om deze af te doen en te bewaren in de klas. 

We gaan er een mooi en vrolijk feest van maken voor alle kinderen! 

Wij zeggen alvast: ALAAAAAAF!!! 

 

Werkgroep Carnaval 

 

Activiteiten vanuit de Brede school 

We gaan starten met het maken van knuffels, materialen worden aan huis gebracht en de knuffels 

worden ook weer opgehaald. 

De verzameling knuffels wordt verkocht en met de opbrengst ervan (en ons eigen activiteitengeld) 

gaan we zodra het weer mogelijk is een groot wijkfestival organiseren. Dan kan je denken aan 

muziek, sport & spel, circus, knutselen…van alles!  

Onderstaande flyer wordt binnenkort in de wijk uitgedeeld, daarop staan dan de gegevens van de 

contactpersoon bij wie bewoners zich op kunnen geven. 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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Daarnaast is er van alles te doen op het Cruyffcourt: 

 

Alyssa, kinderwerkster in het Willemskwartier gaat daarnaast doe-pakketjes uitdelen aan kinderen 

zodat ze zich thuis niet vervelen. 

Wil je zelf in aanmerking komen voor een doe-pakket of ken je nog bewoners die interesse hebben in 

een pakket, laat het me dan weten!  

Groetjes en blijf gezond!  

Met vriendelijke groet, 

Indra Knoop 

Jongerenwerker Willemskwartier 

Bredeschool Coördinator Basisschool het Kleurrijk 

T: (024) 365 01 11 

M: (06) 22973784 

 

SportXtra 

Op 18 januari hebben maar liefst 11 kinderen uit groep 3/4B meegedaan met de sportmix van 

sportXtra.  

Zij zorgen normaal in de schoolvakanties voor sport- en spelaanbod, maar door de lockdown nu ook 

op maandag.  

Wil je ook meedoen? 

Je bent van harte welkom. Super leuk en lekker in beweging samen.  

Kijk voor meer info op: SportXtra – Kids, spel en fun 

 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
https://sportxtra.nl/

