Nieuwsbrief 3 ’21-‘22 Brede school het Kleurrijk
Agenda november 2021
25 – 29 okt.

Herfstvakantie

Dinsdag 2 nov.

Filmvoorstelling unit Groen in LUX
Excursie groep 5-6A en B naar natuurtuin

Woensdag 3 nov

Luizenkammen

Vrijdag 5 nov

Excursie groep 5-6C naar natuurtuin

Maandag 8 nov.

Week van respect

Dinsdag 9 nov.

Excursie unit Groen; IVN Kabouterpad

Maandag 15 nov.

MR vergadering

Dinsdag 16 nov.

Visitatie op het Kleurrijk

Woensdag 17 nov.

Hercontrole luizenkammen

Vrijdag 19 nov.

Podiumkunsten thema Respect

Vrijdag 26 nov.

Nieuwsbrief #4 verschijnt
De volledige agenda is te bekijken op www.bshetkleurrijk.nl
en in de app van Social Schools.

Trots genieten
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Wat heb ik weer genoten de afgelopen weken en wat is de kinderboekenweek toch een mooie week.
Er zijn in verschillende groepen gastlessen door ouders/ verzorgers gegeven over hun eigen beroep.
Zo hebben kinderen onder andere kennisgemaakt met een data-analist, psycholoog, ambulance
chauffeur, laborante, ouderverzorger en nog veel meer. Dank voor alle aanmeldingen en gastlessen!
Er is extra veel voorgelezen in de groepen en ook kinderen hebben in lagere groepen voorgelezen.
Op maandagmiddag 11 oktober hebben de kinderen, sommigen met hun knuffel, door de hele school
‘op gekke plekken’ mogen lezen. Zo lazen ze in de teamkamer, op de trap, op de stoel van de
leerkracht en onder de kapstokken. Als afsluiting kwamen op vrijdag veel kinderen als beroep
verkleed naar school. De rode en groene unit hebben in de grote zaal en modeshow verzorgd en de
hogere groepen hebben een presentatie aan elkaar gegeven over theaterlezen. Fijn om dit weer met
elkaar te kunnen vieren en delen.
Afgelopen maandag was de inspectie op school. Een spannende dag. Verderop in de nieuwsbrief
leest u meer hierover. Ik kan u nu al verklappen dat ik trots ben op wat de inspectie geconstateerd
heeft.
Rest mij u allemaal een fijne herfstvakantie te wensen en tot maandag 1 november!

Met vriendelijke groet,
Annejan Kroneman, Directeur BS het Kleurrijk
Babynieuws
Op 13 oktober is juf Ayla bevallen van een gezonde zoon. Zijn naam is Joep. We
feliciteren juf Ayla en haar gezin van harte en wensen hen veel geluk en gezondheid.
Inspectiebezoek
Afgelopen maandag is de inspectie op bezoek geweest. In de vorige nieuwsbrief heb ik u daarover
geïnformeerd. Doel van dit bezoek was om te checken of we aan de herstelopdracht (februari 2020)
hebben voldoen. Conclusie van de inspectie is JA. BS het Kleurrijk heeft op alle punten aan de
herstelopdracht voldaan. Naast dat ik opgelucht ben, ben ik vooral trots. Trots op alle collega’s die,
zelfs met alle beperkingen die Corona ons opgelegd heeft, de juiste dingen gedaan hebben. We
hebben afgelopen maandag ook de complimenten gekregen van onze bestuurder, Karin Albers. Zij
was natuurlijk bij de terugkoppeling aanwezig. We gaan samen door op de ingeslagen weg: gewoon
goed onderwijs voor de kinderen van BS het Kleurrijk!
De inspectie maakt over dit bezoek weer een rapport. Dit komt uiteraard (ongeveer over 2 maanden)
weer online beschikbaar op de website scholenopdekaart.nl.
Inloopmomenten
Dit schooljaar zijn er per unit drie inloopmomenten gepland. Dit zijn verschillende dagen en
verschillende tijden. Tijdens deze momenten bent u van harte welkom in de unit. De kinderen laten
graag zien waar ze mee bezig zijn. U kunt de school “echt in bedrijf” meemaken. We hopen veel
ouders/ verzorgers te mogen ontvangen. De data zijn ook opgenomen in de kalender van Social
Schools.
Unit Groen:
Woensdag 26 januari om 11.30 uur (tentoonstelling thema Kunst)
Dinsdag 5 april van 8.20 tot 9.30 (Kring en kiesles)
Donderdag 9 juni van 8.20 tot 9.30 (Kring en kiesles)
Unit Rood:
Donderdag 24 februari om 14.30 uur
Vrijdag 15 april om 14.30 uur
Dinsdag 21 juni om 14.30 uur
Unit Paars:
Donderdag 11 februari 2022 om 14.00 uur
Woensdag 13 april 2022 om 8.30 uur
Dinsdag 14 juni 2022 om 8.30 uur
Unit Blauw:
Maandag 7 februari 2022 om 14:00u
Dinsdag 22 maart 2022 om 8:30u
Vrijdag 20 mei 2022 om 13:30u
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Tekort aan leerkrachten
Zoals bekend is er landelijk een schrijnend tekort aan leerkrachten. Ook het Kleurrijk heeft hier last
van. Om inzichtelijk te maken wat dit in de praktijk betekent en wat we doen om te voorkomen dat
kinderen thuis moeten blijven, neem ik u mee in de afgelopen maand. Helaas hebben we twee keer
voor een groep geen onderwijs kunnen verzorgen.
In week 39 zijn er twee invalverzoeken gedaan. Er was twee keer geen invaller beschikbaar.
“Oplossingen”: 1 dag is collega extra komen werken, 1 dag geen flex-leerkracht.
In week 40 hadden we geen invallers nodig.
In week 41 zijn zes invalverzoeken gedaan. Er was vier keer geen invaller beschikbaar.
“Oplossingen”: 1 dag flex leerkracht voor de groep, 2 dagen collega extra komen werken, 1 dag groep
naar huis.
In week 42 hadden we twee dagen een invaller nodig. Deze waren niet beschikbaar.
“Oplossingen:” Helaas hebben we 1 dag een groep thuis moeten laten, de andere dag is een collega
extra komen werken.
Mocht u in uw omgeving familie, vrienden of kennissen hebben met een onderwijsbevoegdheid, kan
komen wij graag met hen in gesprek.
Ook staat op de website van onze stichting een vacature voor invallers. Deze mag verspreid worden.
Graag zelfs
Leerkracht vervangingspool - Stichting St. Josephscholen Nijmegen

Afscheid
Afgelopen week hebben we afscheid genomen van Ilse en Jeroen. Ilse was flex-leerkracht op
maandag en dinsdag, Jeroen op donderdag en vrijdag. Deze leerkrachten konden we inzetten vanuit
de subsidiegelden (NPO). Beide collega’s gaan een vaste groep draaien op een andere school binnen
de stichting. We bedanken Jeroen en Ilse voor hun inzet de afgelopen weken.
Na de vakantie start Arjen op de donderdag en vrijdag als flex-leerkracht. Helaas is er geen leerkracht
beschikbaar voor de andere twee dagen. Ook hier lopen we weer aan tegen de krapte op de
arbeidsmarkt en kunnen de gemaakte plannen hierdoor niet optimaal uitgevoerd worden.
Dag van de TSO
Op 19 oktober was het weer zover….de dag van de TSO!
Op deze dag kon iedereen de TSO-krachten in het zonnetje zetten, voor
het helpen met bekers en trommels openmaken, voor het helpen oplossen
van kleine en grote problemen, voor het plakken van een pleister, voor het
spelletje spelen, voor het liedje zingen, voor de troostende woorden, voor
de glimlach, voor het luisterend oor, kortom: voor hun enthousiaste inzet
om het overblijven tot een gezellig en veilig ‘uurtje’ te maken.
Uiteraard kwam er vanuit de directie van stichting SOOS zoals elk jaar ook
een verrassing voor de TSO-krachten als dank voor hun inzet en
betrokkenheid.
Dit jaar hebben de teams samen kunnen genieten van een heerlijke taart.
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Doekoe-actie
Via deze weg willen we iedereen bedanken die voor ons muntjes gespaard heeft bij de Coop.
Afgelopen week hebben we een grote doos met speelmaterialen mogen ophalen. Deze
buitenspeelmaterialen zijn (en worden nog) verdeeld over de groepen. Sommige materialen worden
eerst geïntroduceerd in de gymles. Er wordt al volop met de nieuwe ballen en springtouwen
gespeeld tijdens het buitenspelen.
Zwemmen op studiedagen
Ook dit jaar geldt er weer een speciaal toegangstarief voor Sportfondsenbad Nijmegen West op
studiedagen van onze school.
Op alle studiedag van BS het Kleurrijk mogen kinderen van onze school een hele dag zwemmen voor
€2,50 (i.p.v. €5,00). Bij binnenkomst melden dat je van het Kleurrijk bent, is voldoende.
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u meer informatie.
Social Schools combinatiegroepen
De leerkrachten van het Kleurrijk staan allemaal voor een combinatiegroep (de thuisgroep). Als de
leerkracht naar zijn of haar klas een bericht stuurt komt dit dus bij ouders/ verzorgers uit beide
groepen. Soms is er een bericht voor één van de groepen bedoeld. Voortaan zullen we dit in het
onderwerp vermelden. Misschien vraagt u zich af waarom er dan niet naar één groep een bericht
gestuurd wordt. Dit heeft te maken met de inrichting van ons administratiesysteem (tevens bron van
leerlingvolgsysteem en educatieve software). Het anders inrichten van de administratie heeft te
grote gevolgen voor de rest van de organisatie.
Inventarisatie Sport en bewegen
Wij vinden sporten en bewegen belangrijk. Sporten en bewegen is niet alleen goed voor je
gezondheid, het is ook erg leuk om te doen. Daarnaast werk je aan een goede conditie en bouw je
sociale contacten op.
Vanuit een samenwerkingsverband dat wij hebben met de gemeente Nijmegen (Sportbedrijf),
werken wij hieraan. Middels een nulmeting willen wij in kaart brengen hoe de leerlingen van onze
school er voor staan op het gebied van sporten, bewegen en zwemmen. Dit willen wij doen door
samen met onze leerlingen een vragenlijst in te vullen, waarin wij de onderstaande gegevens willen
achterhalen;
- Algemene gegevens (naam, geslacht, klas, leeftijd)
- Sportparticipatie (sport uw kind wel/niet? Waar liggen eventuele interesses? Is er een
hulpvraag?)
- Zwemparticipatie (is uw kind in het bezit van één of meerdere zwemdiploma’s en/of volgt uw
kind zwemlessen?)
- Fietsvaardigheid (kan uw kind fietsen? En heeft uw kind een eigen fiets?)
De vragenlijsten worden afgenomen door de gymdocent en/of de leerkracht en krijgen hierbij
ondersteuning vanuit een Buurtsportcoach van de gemeente Nijmegen. Voor de afname van de
vragenlijsten zal tijd vrij gemaakt worden tijdens de gymlessen en/of reguliere lessen.
Gebruik gegevens/informatie:
De verkregen informatie vanuit de vragenlijsten zullen verwerkt worden in een overzicht, die wij
vervolgens in onze beschermde schoolomgeving volgens de AVG wetgeving opslaan. De gemeente
Nijmegen ontvangt alleen gegevens op klas/school niveau en geen gegevens over sportdeelname die
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herleidbaar zijn naar individuele personen. Gemeente Nijmegen gebruikt deze gegevens voor het
vormgeven en legitimeren van haar sportbeleid en meer concreet ten behoeve van stimulering van
sportdeelname van de leerlingen van de school.
Als school werken we hier graag aan mee. Mocht u bezwaar hebben, kunt u dit via de mail aangeven
bij de directie van de school (directie@bshetkleurrijk.nl)

NIEUWS VANUIT DE BREDE SCHOOL
Brede school het Kleurrijk en Activiteitenplein starten het Talentenlab!
Binnen de Brede school het Kleurrijk zijn ook de Kion kinderopvang, stichting Soos tussenschoolse
opvang en welzijnsorganisatie Bindkracht10 aan het werk. We werken allemaal om de ontwikkeling
van de kinderen op het Kleurrijk, maar ook kinderen uit de wijk die niet op het Kleurrijk zitten, te
bevorderen.
Samen met het activiteitenplein heeft Brede school het Kleurrijk een vernieuwd aanbod voor
kinderen uit groep 2 tot en met 8 gericht op talent ontwikkeling, het Talentenlab.
Op maandag en donderdag tussen 15.00 uur en 17.00 uur vinden er allerlei leuke activiteiten plaats,
zoals techniek, theater, film & fotografie en dans.
Op de maandag is het Talentenlab voor groepen 2,3 en 4. Op de donderdag is het Talentenlab voor
groepen 5,6,7 en 8.
De kinderen krijgen op school een flyer mee met informatie over de activiteiten en een
inschrijfformulier. Deze mag bij de kinderwerkster van Bindkracht10, Alyssa Tol, ingeleverd worden.
Lijkt het je leuk om een keer te helpen? Dat vinden wij altijd gezellig!
Heb je nog vragen of wil je je aanmelden om een keer te helpen?
App of bel dan Alyssa Tol – 0682518539

INGEZONDEN:
De Mini Zevenheuvelenloop gaat door op 20 november!
Voor alle basisschoolkinderen is er dit jaar weer de kans om mee te doen aan de Mini
Zevenheuvelenloop. De wedstrijd vindt plaats op De Groesbeekseweg, die omgedoopt wordt tot een
gave plek met grote beeldschermen, discolampen en muziek. Er zijn prijzen te winnen voor de drie
snelste meisjes en drie snelste jongens, en iedereen krijgt een medaille. Daarnaast wint ook de
school met de meeste deelnemers een leuke prijs, dus vraag je vriendjes en vriendinnetjes om samen
mee te doen aan de Mini Zevenheuvelenloop!
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Mini Zevenheuvelenloop | Zevenheuvelenloop (nnzevenheuvelenloop.nl)
Voor kinderen die het moeilijk hebben in de thuissituatie
We vinden het allemaal belangrijk dat kinderen in een warm gezin opgroeien. Maar soms lukt dat
niet. Voor kinderen die het thuis even niet fijn hebben zijn er in onze gemeente verschillende
mogelijkheden. Ouders kunnen een beroep doen op Buurtgezinnen maar ook pleegzorg is een optie.
Pleegzorg
Soms kunnen kinderen tijdelijk of voor langere tijd niet in hun eigen gezin wonen. Of niet alle dagen
in de week of in de maand. Dan is het fijn als een kind terecht kan in een ander gezin. In een
pleeggezin.
Pleegzorg iets voor u?
Wist u dat er in onze regio een tekort is aan pleeggezinnen? Vooral aan gezinnen die pleegzorg in
deeltijd willen bieden: een paar dagen in de week of in de vakanties. Op
www.pleegzorgrijkvannijmegen.nl vindt u heel veel informatie, onder andere over de verschillende
vormen van pleegzorg. Maar ook verhalen van pleegouders in de regio.
Buurtgezinnen
Bij Buurtgezinnen worden gezinnen die overbelast zijn gekoppeld aan warme en stabiele gezinnen in
de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra aandacht en worden ouders even ontlast. De hulp is
alledaags en vriendschappelijk. Het kan bijvoorbeeld gaan om een wekelijkse speelafspraak, een
weekend logeren of het bieden van een rustige huiswerkplek. Hoe de steun er daadwerkelijk uitziet
is iedere keer maatwerk. Voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking kun u contact
opnemen met Jiske Broers. Zij is de coördinator van Buurtgezinnen in de gemeente Nijmegen. U
bereikt haar via 06 – 49960245 of jiske@buurtgezinnen.nl. Neem ook eens een kijkje op
www.buurtgezinnen.nl.
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SportXtra; herfstvakantie
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