
Nieuwsbrief 8 ’21-‘22 Brede school het Kleurrijk 
 

Agenda april en mei 2022 

Maandag 28 maart Studiedag; alle kinderen vrij 

Donderdag 31 maart Groep 7-8 bezoekt het Ixperium 

Maandag 4 april MR vergadering 

Dinsdag 5 april Inloopmoment unit Groen (8.20 – 9.30 uur) 
OC vergadering 

Woensdag 6 april Unit Paars filmvoorstelling in Lux 

Dinsdag 12 april Schoolfotograaf 
Groep 7-8A Stadswandeling 

Woensdag 13 april Inloopmoment unit Paars (8.20 – 9.00 uur) 
Groep 7-8B Stadswandeling 

Vrijdag 15 april Inloopmoment unit Rood (14.30 – 15.00 uur) 

Maandag 18 april Tweede Paasdag; alle kinderen vrij 

Woensdag 20 april Route 8 toets groep 8 

Donderdag 21 april Route 8 toets groep 8 

Vrijdag 22 april Route 8 toets groep 8 (afmaken) 
Koningsspelen 
Nieuwsbrief #9 verschijnt 
Start Speelleerweekend (Brede school) 

25 april – 6 mei Meivakantie 

Maandag 9 mei Weer naar school 

Woensdag 11 mei Suikerfeest 
Luizenkammen 

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

 

We leren allemaal…. 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

De komende weken vinden er op school collegiale consultaties plaats. Dit betekent dat leerkrachten 

bij elkaar in de klas gaan kijken en elkaar, samen met een externe deskundige, feedback geven en 

van en met elkaar leren. Dit is een vervolg van het scholingstraject dat we de afgelopen 2 jaar met 

elkaar gehad hebben. We gaan elkaar laten zien wat we allemaal geleerd hebben en wat voor 

positieve gevolgen dit heeft voor de kinderen van BS het Kleurrijk. Het geeft erg veel voldoening om 

weer op deze manier intensief met elkaar te kunnen werken! In verband met het tekort aan invallers 

nemen de bouwcoördinatoren, intern begeleider en directeur de groepen over. 

Veel cursussen en opleidingen zijn weer gestart; zo zijn onze bedrijfshulpverleners weer up-to-date 

na hun scholingsdag en hebben ook onze vertrouwenspersonen, Mascha, Joyce en Martien, hun 
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(bij)scholing weer gehad. Sanne heeft, net als Tom, haar gymopleiding afgerond en Wouter is bezig 

met een certificeringstraject voor lerarenopleiders.  

Maandag de 28ste hebben we een studiedag. We krijgen als team verschillende workshops over “taal-

ontwikkelingsstoornissen” (verzorgd door Kentalis) en we bezoeken als team het iXperium. Daar 

‘krijgen we les’ in verschillende vormen van presenteren m.b.v. ICT middelen. 

In deze nieuwsbrief leest u verder informatie over onder andere de tevredenheidsonderzoeken, de 

moestuin, de schoolfotograaf, Avondvierdaagse en de Koningsspelen. 

Veel leesplezier! 

 

Met vriendelijke groet, 

Annejan Kroneman, Directeur BS het Kleurrijk 

 

Schoolfotograaf 

Op 12 april komt de schoolfotograaf naar het Kleurrijk. Gedurende de dag 

worden er groeps- en individuele foto’s gemaakt.  

 

Terugkoppeling enquêtes 

In de week van 14 maart zijn de tevredenheidsenquêtes afgenomen onder ouders/ verzorgers, 

kinderen groep 6-8 en personeel. Hierbij de terugkoppeling per enquête. Binnen nu en twee weken 

zijn de uitslagen van de ouder- en kinder-enquête terug te vinden op scholen op de kaart.  

 

Ouder-enquête 

86 van de 208 ouders/ verzorgers hebben de vragenlijst ingevuld. Hartelijk dank hiervoor. Dit is een 

responspercentage van 41%. Hiermee voldoen we net aan de gewenste betrouwbaarheid. In de 

ideeënbus hebben we geen tips en/ of suggesties gevonden. We hebben één digitale tip binnen 

gekregen. 

We zijn tevreden met de 8.4 die we van ouders/ verzorgers krijgen. 

In vergelijking met de afname in februari 2020 zijn we duidelijk verbeterd. Op alle vragen scoren we 

beter dan twee jaar geleden. Ons 'rapportcijfer' is gestegen van een 7,6 in 2020 naar een 8.4 in 2022. 

We zijn extra trots op de voor ouders/ verzorgers zichtbare groei op de volgende onderdelen: 

> de opvoedkundige aanpak van het Kleurrijk, van 7.3 naar 8.4 

> aansluiten bij het niveau van het kind, van 6.8 naar 7.8 

> het bieden van voldoende uitdaging, van 6.6 naar 7.5 

> informatievoorziening vanuit school over activiteiten, van 7.7 naar 8.8 

> informatievoorziening vanuit school over het kind, van 6.9 naar 8.2 

In februari/ maart 2024 nemen we weer een vragenlijst oudertevredenheid af. 
 

Enquête kinderen groep 6-8 

72 van de 77 kinderen hebben de enquête ingevuld. Hiermee voldoet de school aan de gewenste 

betrouwbaarheid. 

Kinderen uit de groepen 6-8 geven de school een 8.1 als rapportcijfer. Dit is 0.2 lager dan vorig jaar. 

We zijn tevreden met de 8.1, maar we gaan analyseren waar het verschil met vorig jaar in zit. Indien 

nodig of gewenst wordt de analyse besproken in de groepen. 

De resultaten van deze enquête worden gedeeld met de inspectie. 

 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/nijmegen/11560/brede-school-het-kleurrijk/
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Enquête personeel 

Bijna alle collega’s hebben de enquête ingevuld. Een responspercentage van 87%. Het rapportcijfer is 

een 8.2 (7.7 in 2020). De punten die de collega’s zeer positief waarderen zijn; veiligheid en 

samenwerking binnen het team, het aanbod voor meer begaafde kinderen en de communicatie 

binnen school. 

 

Extra aanbod 

Vanuit het Voortgezet onderwijs worden er modules aangeboden voor kinderen uit groep 8 die extra 

uitdaging nodig hebben in het lesaanbod. Ook kinderen van BS het Kleurrijk zijn hiervoor benaderd 

en sommigen doen hieraan mee.  

Van creatieve wiskunde zijn twee bijeenkomst geweest en er volgend er nog twee op het NSG. Twee 

kinderen van onze school doen hieraan mee.  

De module Engels, gegeven door een native speaker, start op 25 maart. Kinderen krijgen 10 lessen 

van een uur op het Kandinsky College. Twee kinderen van onze school doen hieraan mee. 

 

Avond4 daagse 

De avond4daagse gaat, na twee jaar annulering, weer door dit jaar. De wandeldagen zijn 31 mei, 1, 2 

en 3 juni. De laatste keren heeft Karlijn Wonders (moeder van Dean) dit voor het Kleurrijk geregeld. 

Zij regelde o.a. de inschrijvingen en een hapje/ drankje voor onderweg.  Zij draagt graag het stokje 

over. Wie van de ouders/ verzorgers wil dit stokje oppakken? Met een groepje kan dit natuurlijk ook. 

Graag melden via de mail bij Annejan (directie@bshetkleurrijk.nl).  

 

Even voorstellen 
Hallo, ik ben Bram van Heck en ik loop nu stage bij juffrouw Roos. Ik ben 
20 jaar oud en ik woon in Megen. Ik zit nu in mijn tweede jaar van de 
Pabo. Deze studie volg ik op de HAN in Nijmegen. Op woensdag en 
donderdag loop ik mee met groep 5 en 6 B. Ik heb erg veel zin in deze 
stage en de kinderen hopelijk ook! 
 

Verlofaanvragen 

Ouders/ verzorgers kunnen in sommige gevallen verlof aanvragen. Dit gaat via het formulier 

‘aanvraag vrijstelling schoolbezoek’. Dit formulier is op school te verkrijgen en te vinden op onze 

website. Verlof aanvragen worden beoordeeld door de directie. We merken dat verlofaanvragen in 

95% van de gevallen aangevraagd worden voor legitieme redenen. Dat is fijn. 

Vanaf nu ontvangt u geen bevestiging meer vanuit school als uw aanvraag goed gekeurd wordt. We 

nemen natuurlijk wel contact met u op als uw aanvraag afgewezen wordt.  

Hiermee reduceren we de administratieve werkzaamheden. Indien u toch een bevestiging nodig 

heeft, kunt u dit natuurlijk aanvragen. 

 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
mailto:directie@bshetkleurrijk.nl
https://www.bshetkleurrijk.nl/voor-ouders/documenten/
https://www.bshetkleurrijk.nl/voor-ouders/documenten/
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Eindtoets 

Elke basisschool moet bij de schoolverlaters uit groep 8 een eindtoets 

afnemen. Op het Kleurrijk wordt de Route8 toets afgenomen. Onze 

achtste groepers maken op 20, 21 en (indien nodig) 22 april deze toets. 

Als school gebruiken we de uitslag van deze toets om ons onderwijs te 

monitoren. Voor de kinderen is het meestal een bevestiging van het al 

eerder gekregen advies voor het Voortgezet onderwijs. Mocht er verschil 

in de uitslag en het advies zijn, dan gaan school en ouders/ verzorgers 

samen in gesprek. 

 

Zelftesten 

Het advies voor kinderen van groep 6-8 en het personeel voor het preventief testen m.b.v. een 

zelftest geldt niet meer. Daarom delen we geen zelftesten meer uit. Wilt u toch gebruik maken van 

de zelftesten voor uw kind, dan kunt u nog zelftesten aanvragen bij Martien of Annejan.  

 

Moestuin 

De afgelopen week zijn verschillende groepen weer gestart met hun moestuintje. Er zijn weer een 

hoop zaden de grond in gegaan en plantjes worden in kweekbakken opgekweekt. Ondertussen 

genieten we tijdens het buitenspelen op het plein van de bloembollen die langzaam boven de grond 

uitkomen. 

  

   
 

Koningsspelen 

Op vrijdag 22 april doet BS het Kleurrijk mee aan de landelijke 

Koningsspelen. We zijn voor deze dag op zoek naar ouders/ verzorgers 

die ons willen komen helpen. U wordt hierover door de werkgroep 

verder geïnformeerd en bevraagd.  

Om alvast in de stemming te komen delen we alvast het koningslied via 

onderstaande link: 

https://youtu.be/PCVjw1Qzh9o  

 

  

http://www.bshetkleurrijk.nl/
https://youtu.be/PCVjw1Qzh9o
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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  

 
Activiteiten van het jongerenwerk 
Maandag 17.00 - 21.00 uur  inloop jongerencentrum de Boog 16+ groep 

18.00 - 19.00 uur  gratis boksen voor    8-12 jaar 
  19.00 - 20.00 uur  gratis boksen voor    12-17 jaar 
Dinsdag 
 
Woensdag 13.00 - 15.00 uur  meidenactiviteiten     10-14 jaar 
  15.00 - 17.00 uur  inloop jongerencentrum de Boog  10-14 jaar 
  18.00 - 20.00 uur  inloop jongerencentrum de Boog  10-14 jaar 
 
Donderdag 15.30 - 17.30 uur  sporten in de sportzaal    10-14 jaar 
  18.00 - 20.00 uur  inloop jongerencentrum de Boog  10-14 jaar 
 
Vrijdag  17.00 - 21.00 uur  inloop jongerencentrum de Boog  16+ groep 
 
 
Meidenactiviteiten zijn speciaal voor meiden die op het Kleurrijk zitten, maar ook voor meiden die op 
andere basisscholen zitten en wel in het Willemskwartier wonen. Iedere woensdag worden er leuke 
activiteiten georganiseerd door werkers van Bindkracht10 samen met studenten. 
Je kan denken aan sportactiviteiten, films kijken, gesprekken over het gebruik van social media, 
knutselen en nog veel meer. 
 
Om zoveel mogelijk jongeren te bereiken, werkt het jongerenwerk op verschillende dagen in het 
jongerencentrum. Naast de activiteiten die plaatsvinden in het jongerencentrum, worden er ook 
activiteiten op het Cruijffcourt georganiseerd, beach voetbal, FIFA toernooien, verschillende 
activiteiten in de wijk en de Tygo cup. 
 
Voor vragen kan er contact opgenomen worden met de werkers van Bindkracht10: 
Jamilla Lieskamp voor de meidenactiviteiten 06 10785021 
Hicham Kerkri en Indra Knoop voor de overige activiteiten 06 26792943 en 06 22973784 
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