
Nieuwsbrief 2 ’22-‘23 Brede school het Kleurrijk 
 

 

Agenda oktober 2022 

Maandag 3 oktober Bibliotheekbezoek groepen 1-2A en 1-2B 
17.00; via Social Schools intekenen voor de oudergesprekken 

Woensdag 5 oktober Start Kinderboekenweek “Gi-Ga-Groen” 
Bibliotheekbezoek groepen 1-2 C 

Vrijdag 7 oktober v.a. 13.30 uur; Herdenking Tweede wereldoorlog (groepen 7-8) 

Week van 10 oktober Oudergesprekken (welzijnsgesprekken) 

Vrijdag 14 oktober Afsluiting Kinderboekenweek; je mag in groene kleren naar school 

Maandag 17 oktober 14.30 uur; inloopmoment unit Rood 

Dinsdag 18 oktober Unit Rood; Gastles ‘Haringmaatjes’ 

Woensdag 19 oktober Bezoek wethouders aan BS het Kleurrijk 
Unit Groen; excursie Kabouterpad 

Vrijdag 21 oktober Nieuwsbrief #3 verschijnt 
Start herfstvakantie 

Maandag 31 oktober Weer naar school 

Woensdag 2 november Luizenkammen 

Donderdag 3 november Annejan sluit aan bij OKC (8.30 – 9.30 uur) 

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

 

 

Studiedag en film 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Gisteren hebben we met het hele team een studiedag gehad. We hebben met elkaar gesproken over 

de nieuwe vorm van podiumkunsten. Samen hebben we, onder aanvoering van onze regisseur 

Ragna, doelen geformuleerd en afspraken gemaakt. Door middel van een showkist wordt in elke 

groep een expressievorm (toneelspel, pantomime, dans, voordracht, diapresentatie, stopmotion, 

poppenkast, muziek of schimmenspel) voorbereid voor het optreden in de grote zaal. Tijdens de 

podiumkunsten kunnen de kinderen dan schitteren op het podium. We houden u op de hoogte! 

Verder hebben we op de studiedag een workshop TOS (Taal Ontwikkelings Stoornis) gehad vanuit 

Kentalis. We hebben geleerd over kinderen die moeite hebben met spreken en zichzelf uiten. Door 

middel van oefeningen hebben we zelf mogen ervaren hoe kinderen met een TOS zich soms voelen 

in de klas. Het was een zeer waardevolle studiedag. 

 

Vandaag zijn de opnames gemaakt voor de promotiefilm van onze school. Misschien heeft u de 

drone wel zien vliegen. Ook in groepen zijn opnames gemaakt. Dank aan de ouders/ verzorgers die 
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mee wilden werken! De beelden worden nu gemonteerd tot een mooie film. Uiteraard hoort u 

wanneer de film gereed is. 

Ik wens u veel plezier met het lezen van deze nieuwsbrief. 

 

Met vriendelijke groet, 

Annejan Kroneman, Directeur BS het Kleurrijk 

 

Oudergesprekken (welzijnsgesprekken) 

In de week van 10 oktober 2022 (week 41) zijn de eerste geplande oudergesprekken van dit jaar. We 

noemen dit welzijnsgesprekken. Het welzijn van uw zoon of dochter staat centraal tijdens het 

gesprek. De leerkracht is nieuwsgierig naar uw kind thuis en wat uw kind, volgens u, nodig heeft in de 

klas. Natuurlijk vertelt de leerkracht ook over uw zoon/ dochter in de klas. 

Het intekenen voor deze gesprekken gaat via Social Schools. Dit kan vanaf maandag 3 oktober 17.00 

uur. U krijgt hiervoor een uitnodiging van de leerkracht(en) van uw kind(eren). 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Tijdens de afgelopen informatieavond heeft de oudercommissie (OC) zich voorgesteld en verteld 

over de activiteiten die zij, samen met de leerkrachten, organiseren om het onderwijs voor de 

kinderen van onze school leuker te maken. De OC doet dit met gelden uit de vrijwillige 

ouderbijdrage. Ik heb toen ook verteld over het feit dat stichting Leergeld per dit schooljaar niet 

meer bijdraagt aan de vrijwillige ouderbijdrage voor gezinnen die moeite hebben om financieel rond 

te komen. Vorig jaar maakte zo’n 30-35 % van de gezinnen op BS het Kleurrijk gebruik van stichting 

Leergeld. 

In de dagen na de ouderavond heb ik van verschillende ouders/ verzorgers reacties ontvangen dat ze 

graag (financieel) iets wilden betekenen voor een ander gezin. Er werd mij gevraagd naar 

mogelijkheden. Ik was, en ben, geroerd door dit aanbod. Wat een solidariteit! 

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt vastgesteld door de MR. Over dit bedrag legt de OC 

verantwoording af. Het staat ouders/ verzorgers vrij om een hoger bedrag over te maken en op deze 

manier andere gezinnen te helpen. 

Ondertussen blijf ik me, samen met een paar collega directeuren, op allerlei manieren fel verzetten 

tegen dit besluit van stichting Leergeld. Op 19 oktober komen de wethouders van Onderwijs en 

Welzijn naar onze school om zich te laten informeren over de Brede school. Ik zorg dat het 

onderwerp ‘Stichting Leergeld’ ook besproken wordt. 

 

Herdenking Tweede Wereldoorlog 

Op 7 oktober a.s. vindt de jaarlijkse oorlogsherdenking plaats in het Willemskwartier. Het begint om 

13.30u in de Grote Zaal van VZH 't Hert. In een ingetogen sfeer worden, door kinderen geschreven, 

gedichten voorgedragen, Joodse liederen gezongen door het koor Hatikwa en gaan twee sprekers 

uitgebreid in op het leven van Joodse mensen in Nijmegen, en met name in het Willemskwartier. In 

de wijk woonde op twee verschillende adressen eigenlijk maar één familie Cohen. Nabestaande 

Annelien Cohen komt erover vertellen en aan haar kunnen vragen worden gesteld. 

Rond 14.30u wandelen de bezoekers, voorafgegaan door de leerlingen van groep 7 en 8 van BS Het 

Kleurrijk, gezamenlijk naar het monument op de Spieghelhof. Daar zal het koor Hatikwa opnieuw 

enkele liederen ten gehore brengen en leggen de leerlingen en anderen er bloemen. 
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Kinderboekenweek  

Het is weer bijna zo ver! Van 5 oktober t/m 16 oktober is 

de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is ‘Gi-ga-groen’. Op school gaan 

we aan de slag met de natuur, in iedere unit wordt een kleine tentoonstelling 

gemaakt. Elke unit krijgt een ander thema om mee aan de slag te gaan. Welke 

thema’s dit zijn, houden wij nog even geheim. Op dinsdag 11 oktober wisslen 

de leerkrachten van klas om in een andere klas voor te lezen. Op vrijdag 14 

oktober mogen alle kinderen met groene kleren aan naar school en zullen we gezamenlijk de 

Kinderboekenweek afsluiten.  

Verder zijn wij nog op zoek naar ouders/verzorgers/opa’s/oma’s die iets willen komen vertellen in de 

klas over hun gi-ga-groene hobby of beroep (denk aan: boswachter, bloemist, insectenkenner, 

dierenarts, landbouwer etc.). Neem contact op met de leerkracht van uw kind om hiervoor een 

afspraak te maken.  

 

Emmy Colijn 

Helaas is Emmy ziek. Emmy werkt, vanuit Buurtteam Jeugd en Gezin, bij ons op school met en aantal 

kinderen. Er wordt momenteel gezocht naar een vervanger. 

 

  

  
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  

 
Koffieochtenden OKC 

Voor Corona was het er altijd al en nu is het ook weer opgestart: Koffieochtenden bij het OKC (ouder 

kind centrum). Deze koffieochtenden zijn voor iedereen toegankelijk (vanaf 8.30 uur) en zijn op 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.  

Gezellig en ontspannen en daarnaast kun je eventueel ook vragen stellen over van alles en nog wat.  

Het OKC zit beneden in ’t Hert, naast de KION (ruimte B.8) 

Drie keer per jaar schuift Annejan aan tijdens de koffie. Donderdag 3 november is de eerste keer. Dus 

mocht je vragen op opmerkingen voor hem hebben, je bent van harte welkom. 

 

Inlooptijden Jongerencentrum  De Boog 

Maandag  gesloten  

Dinsdag  gesloten 

Woensdag  13.00 uur tot 15.00 uur meidenactiviteit 

  15.00 uur tot 17.00 uur inloop 

  14.30 uur tot 17.00 uur voetbal in sportzaal 

  18.00 uur tot 20.00 uur inloop   

Donderdag 15.00 uur tot 17.00 uur inloop  

  15.30 uur tot 17.00 uur voetbal in sportzaal 

  18.00 uur tot 20.00 uur inloop  

Vrijdag  gesloten 
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Jong beginnen met bewegen 

Het consultatiebureau in het Hert is beweegstimulerend ingericht. Er is een 

hinkelbaan en beweegspiegel. ‘Kinderen komen binnen en gaan meteen 

bewegen!', aldus Moniek Geurts, de jeugdverpleegkundige van het 

consultatiebureau. Ook ouders doen mee met hun kind. ‘Zelfs met een baby 

kun je al beginnen met bewegen!’ 

 

Bewegen en sporten is gezond voor je lichaam en je geest. Ook kun je vrienden 

maken door samen te bewegen of te sporten. En, jong geleerd is oud gedaan. 

Vandaar ook dat we in het Willemskwartier extra aandacht geven aan het jonge kind.  

We werken in Willemskwartier samen aan een doorlopende leerlijn Bewegen & Sport van 0 tot 18 

jaar. 

Voor kleuters is er sinds kort Kleutergym bij ‘t Hert. Ook bij KION bewegen ze veel met de kinderen. 

Bijvoorbeeld met het Nijntje Beweegdiploma. Op basisschool Het Kleurrijk krijgen geeft Marieke 

toffe, goede gymlessen. Wil je gaan sporten en heb je nog niets gevonden, dan kan Sportbedrijf je 

helpen met zoeken. Je kan bijvoorbeeld gaan voetballen bij Futsal Chabbab. Ook Bindkracht10 ziet 

graag dat kinderen bewegen.  

Heb je vragen, stel ze gerust! Bijvoorbeeld aan: 

Karlijn Groeneveld 

Buurtsportcoach 

T 06-50091051 
* De beweegvriendelijke consultatiebureaus zijn mede mogelijk gemaakt door uitvoeringsbudget van het Sportakkoord 

Nijmegen 

 

Financiële hulp vanuit de gemeente 

De gemeente heeft een site gelanceerd waarop alle informatie terug te vinden is voor ouders/ 

verzorgers die moeite hebben om financieel rond te komen. Eventueel kan er ook contact gezocht 

worden met de Stip. 

Site van de gemeente: https://inkomensondersteuning.nijmegen.nl/ 

Contact met de Stip: stip midden – Stip Nijmegen 

 

  

 

INGEZONDEN 
Ren mee met de Mini NN Zevenheuvelenloop!  

Op 19 november is de Mini NN Zevenheuvelenloop. Een super leuke 

hardloopwedstrijd voor alle basisschool kinderen. Kinderen uit groep 1 t/m 4 

lopen 400 meter, vanaf groep 5 ren je 800 meter. Iedereen krijgt een leuke 

medaille en voor de snelste jongens en meisjes zijn er leuke prijzen te 

winnen. Deelname kost slechts €3,-. Inschrijven kan via 

www.nnzevenheuvelenloop.nl/mini  

We proberen nog hardloopclinics te regelen voor de kinderen. Deze zullen tijdens de gymlessen 

gegeven worden. 
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