
Nieuwsbrief 12 ‘20-’21 Brede school het Kleurrijk 
 

Agenda juli, augustus en september 2021 

19 juli – 27 augustus ZOMERVAKANTIE! 

Maandag 30 augustus Eerste schooldag 

1 september Luizenkammen 

3 september Nieuwsbrief #1 verschijnt 

8 september Studiedag, alle kinderen vrij 

15 september Hercontrole luizenkammen 

16 september Ouderinfo avond (19.00 uur) 

24 september  Nieuwsbrief #2 verschijnt 
Herdenking WOII-monument groep 7-8 

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

 

De laatste… 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Hierbij de laatste nieuwsbrief… 

We kijken terug op een goede afsluiting van het schooljaar; een gaaf kamp van de groepen 7-8, een 

mooi afscheid van groep 8 en een geweldige festivaldag voor alle kinderen. 

Ik wil jullie allemaal via deze weg bedanken voor alle hulp het afgelopen jaar. Ook van jullie als 

ouders/ verzorgers is o.a. door het thuisonderwijs extra veel gevraagd. Daarnaast is er ook hulp 

geweest in de bieb, via de MR, via de OC, d.m.v. uitjes, materialen schoonmaken, tuinbanken 

repareren, rijden met bagage voor kamp, lezen in groepen, ondersteunen bij verrijking, enz, enz. 

Onze dank is groot!  

Ik wens jullie allemaal een hele fijne zomer toe. Rust lekker uit, dat gaan wij ook doen.  

Tot maandag 30 augustus! 

 

Met vriendelijke groet, 

Annejan Kroneman, Directeur BS het Kleurrijk 

 

Bericht van meester Peter 

Lieve kinderen, ouders en oud leerlingen van het Kleurrijk, Groot Nijeveld en Fatimaschool. 
Ik wil iedereen ontzettend bedanken voor alle mooie tekeningen, lieve woorden, bedankjes, oude 
herinneringen en verhalen die ik afgelopen dagen heb gekregen. 
Donderdag was een onvergetelijke dag. 
Het zal vreemd zijn om straks na 6 weken vakantie niet meer op het Kleurrijk rond te lopen. 
Ik ga ontzettend m'n best om jullie te vergeten...... 
...al zal dat niet meevallen. 
 
Een fijne lange vakantie, 
meneer Peter 
 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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Terugkoppeling studiedag 28 juni 

Op de laatste studiedag van het jaar hebben we als team terug gekeken op het afgelopen jaar. We 

hebben geëvalueerd maar ook vooruit gekeken naar komend schooljaar. Ook hebben we gesproken 

over wat Corona met ons als team en met ons als school gedaan heeft. We hebben het als een zeer 

intensieve periode ervaren, zeker in de eerste lockdown waren er veel zorgen om kinderen. We 

hebben samen geconstateerd dat het ons ook nader tot elkaar heeft gebracht. Middels een online 

tool hebben we “uitgesproken” wat Corona met ons als team gedaan heeft. Hieronder vindt u 

hiervan een weergave.  

 
Een aantal andere zaken wil ik graag met u delen. 

 

Halen en brengen 

We hebben ervaren dat het erg veel rust geeft als de kinderen zelf naar binnen gaan in de ochtend 

en de middag. Alle kinderen kunnen dit zelfstandig en de lessen kunnen sneller starten. De 1,5 meter 

kan ook niet gehandhaafd worden in de gangen als alle ouders/ verzorgers meegaan naar boven. Het 

zelfstandig naar binnen gaan van de kinderen gaan we dan ook behouden. Er zal, net als het 

afgelopen jaar, altijd iemand van school bij de deur staan om iedereen goedemorgen te wensen en 

eventuele vragen te beantwoorden. 

 

Inloopmomenten 

Wel willen we graag de mogelijkheid geven dat kinderen aan hun ouders/ verzorgers kunnen laten 

zien waar ze mee bezig zijn. Daarom organiseren we inloopmomenten gedurende het schooljaar. 

Deze zullen in de ochtend, maar ook in de middag zijn en worden op verschillende dagen in de week 

gepland. Deze momenten worden opgenomen in de kalender van Social Schools en worden via de 

nieuwsbrief gecommuniceerd. 

 

Oudergesprekken 

Veel ouders/ verzorgers stellen prijs op de mogelijkheid om oudergesprekken online te voeren. Als 

team zien we hier, in sommige gevallen, ook de voordelen van.  

We hebben het volgende met elkaar afgesproken. Het eerste oudergesprek aan het begin van het 

schooljaar (het welzijnsgesprek) is fysiek op school. Bij de overige gesprekken is er de mogelijkheid 

om het gesprek online te voeren, tenzij de leerkracht aangeeft u graag live te ontmoeten. 

 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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Gebruik Social Schools 

Het afgelopen jaar hebben we ervaren dat Social Schools een erg prettig hulpmiddel is in de 

communicatie. We merken dat ouders/ verzorgers via deze weg ons goed weten te bereiken. Dat 

vinden we fijn. 

 

Social Schools 

In de zomervakantie wordt Social Schools weer helemaal bijgewerkt. De kinderen en leerkrachten 

komen in hun nieuwe groepen. Hierdoor gaan foto’s, die afgelopen jaar gedeeld zijn, verloren. Dus 

wilt u ze bewaren, dan dient u ze voor 1 augustus zelf op te slaan. 

Wist u dat… 

… de agenda in Social Schools en op de website voor komend schooljaar al gevuld is; deze agenda 

wordt continue bijgewerkt en is dus altijd up-to-date. 

… u zelf in de app kunt aangeven of u uw contactgegevens wilt delen met andere ouders/ verzorgers 

uit de groep van uw kind? Handig voor bv. speelafspraakjes. 

 

Oudercommissie 

Via deze weg willen we de Oudercommissie eens een keer extra in het 

zonnetje zetten. Het afgelopen jaar heeft de OC het team van BS het 

Kleurrijk geweldig ondersteund bij de organisatie van de verschillende 

activiteiten voor kinderen. De regels veranderden steeds en er werd een 

grote flexibiliteit gevraagd. Zo is er, in zeer korte tijd, in december een 

Kerstfeest voor de kinderen georganiseerd, is Sinterklaas op afstand op 

bezoek geweest, is er een alternatief Suikerfeest bedacht, is er een heuse 

festivaldag geweest, enzovoort.  We vonden het erg fijn dat er altijd meegedacht werd met wat er 

wèl georganiseerd kon worden voor de kinderen. 

 

Gezonde school 

We hebben wederom het vignet Gezonde school ontvangen!  

Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet 

aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn 

trots op dit behaalde resultaat! Zo zorgen we voor actieve en gezonde 

leerlingen, een veilige schoolomgeving èn hebben we aandacht voor de 

persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij 

belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, 

betere schoolprestaties en minder schooluitval. 

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website. 

Martien heeft het nieuwe bordje een mooi plekje gegeven boven de 

kapstokken van unit Groen. 

 

Festivaldag 

Wat een feest was het op woensdag 7 juli op onze school! We hadden stralend weer, dus de 

activiteiten konden doorgaan zoals gepland. Kinderen hebben verschillende workshops gehad: 

Circusles voor de groepen 1-2, verzorgd door www.circusboom.nl  

Schminken voor de groepen 1-2 door zeer creatieve moeders 

Hip-hop voor de groepen 3-4, verzorgd door www.movingmatters.nl  

http://www.bshetkleurrijk.nl/
https://www.bshetkleurrijk.nl/onze-school/gezonde-school/
http://www.circusboom.nl/
http://www.movingmatters.nl/
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Circusles voor de groepen 3-4, verzorgd door www.circustheaterstoffel.nl  

Streetdance voor de groepen 5-6, verzorgd door ID dance 

Graffity voor de groepen 5-6, verzorgd door www.deleukstegraffiti.nl   

Hip-hop voor de groepen 7-8, verzorgd door ID Dance 

Digitale drumles voor de groepen 7-8, verzorgd door www.onlinedrumles.nl  

Alle kinderen hebben ook nog een heerlijk ijsje gehad van www.ijstraktatie.nl  

Veel dank aan de organisatie! 

 

Coronamaatregelen 

Er zijn voor scholen versoepelingen m.b.t. de quarantaine en het thuis- en testbeleid aangekondigd. 

Ook het thuisblijfadvies voor huisgenoten van iemand met koorts komt te vervallen. Op dit moment 

wordt de beslisboom (wanneer mag je wel en wanneer niet naar school?) aangepast. Als deze 

actueel is, plaatsen we hem op onze website. Aan het begin van het komend schooljaar zullen we 

actuele regels communiceren. 

 

Luizenkammen 
Volgend schooljaar wordt het luizenkammen ook weer opgestart. Na elke vakantie (de eerste 
woensdag) worden alle kinderen en leerkrachten door een groepje hulpouders gecontroleerd op 
luizen. Als er luizen geconstateerd worden, hoort u dit van de leerkracht.  
We zijn nog op zoek naar ouders/ verzorgers die willen helpen met kammen op de 
woensdagochtend. Karlijn coördineert het luizenkammen. Je kan je bij haar aanmelden via 
karlijnwonders@hotmail.com.  
 
Van Stichting SooS 
Beste ouders/verzorgers,  
De vakantie staat voor de deur! De laatste loodjes voor de kinderen van 
een bijzonder schooljaar.  
Nog even geduld voor de uitslag van de wedstrijden uit de SOOS-krant, de 
laatste lessen en heel veel opruimen en schoonmaken.  
Op naar een nieuw schooljaar, een nieuwe klas, misschien een nieuwe 
meester of juf en een nieuwe overblijfkracht!  
Wij wensen de schoolverlaters van groep acht heel veel plezier en succes op de middelbare school en 
natuurlijk voor iedereen een super fijne vakantie! 
 

  
 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
http://www.circustheaterstoffel.nl/
https://id.dance/
http://www.deleukstegraffiti.nl/
https://id.dance/
http://www.onlinedrumles.nl/
http://www.ijstraktatie.nl/
http://www.bshetkleurrijk.nl/
mailto:karlijnwonders@hotmail.com
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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
http://www.nijmegen.nl/vakantiewijksport
https://bindkracht10.nl/locatie/midden/
https://bindkracht10.nl/locatie/midden/

