Nieuwsbrief 8 ‘19-’20 Brede school het Kleurrijk
Agenda maart en april 2020
Zondag 23 februari

Carnavalsfeest

24 - 28 februari

Carnavalsvakantie

Woensdag 4 maart

Luizencontrole

Woensdag 4 maart

Opruimen gevonden voorwerpen. Komt u even kijken?

Dinsdag 10 maart

Piramide middag voor ouder(s)/verzorger(s) groep 1-2
Thema: Samen bewegen is leuk!

Woensdag 11 maart

Vergadering Oudercommissie

Woensdag 18 maart

Hercontrole Luizenkammen

Maandag 23 maart

Vergadering Leerlingenraad

Dinsdag 24 maart

Schoolfotograaf

Vrijdag 27 maart

Nieuwsbrief 9 verschijnt

14.00 - 18.00
in ‘t Hert

13.00 -15.00 uur

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

ALAAF!
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Vandaag vieren we carnaval op BS het Kleurrijk. We zijn gestart met een spetterende modeshow in
de klassen. Onze eigen schoolprins Joep, schoolprinses Daisy en chef protocol Elias hebben
vervolgens de Nijmeegse Jeugdprins Sem de Eerste met zijn gevolg (dweilorkest en dansgarde)
ontvangen. Er zijn diverse leuke spelletjes en activiteiten in de school. Één grote gezelligheid! Dank
aan de ouders die geholpen hebben vandaag en dank aan de Albert Heijn voor het sponseren.
Vorige week zijn er drie koffieochtenden geweest voor ouders/ verzorgers. Tijdens deze ochtenden
zijn we samen in gesprek gegaan over positieve en aandachtspunten van onze school. Het waren
voor mij zeer waardevolle momenten. Ik wil de ruim 20 ouders dan ook bedanken voor hun input. Er
was veel overlap en er ontstaat een mooi beeld van BS het Kleurrijk. Een aantal zaken zult u zeker
terugzien in ons nieuwe schoolplan 2020-2024.
Op de studiedag van 7 februari zijn we als team met elkaar aan de slag geweest met de opbrengsten
van de door de kinderen gemaakte cito toetsen. Op unit- en op groepsniveau zijn de resultaten
besproken en zijn er analyses gemaakt. Door het maken van analyses kunnen we ons onderwijs beter
afstemmen op de behoefte van de kinderen.
Tijdens de studiemiddag van 17 februari hebben we met elkaar het concept inspectierapport
besproken, is het team geschoold in het gebruik van Social Schools en hebben we de
tevredenheidsonderzoeken (ouders/ verzorgers en personeel) bekeken en besproken.
In deze nieuwsbrief leest u o.a. meer over het oudertevredenheidsonderzoek en over Social Schools.

Namens het team wens ik u een fijne vakantie!

Met vriendelijke groet,
Annejan Kroneman, Directeur BS het Kleurrijk
Terugkoppeling vragenlijsten ouders
In februari 2020 is de vragenlijst oudertevredenheid afgenomen. De vragenlijst is 86 keer ingevuld.
Dank daarvoor. Dit betekent een responspercentage van 39%. Dit is net voldoende om te voldoen
aan het minimaal vereiste aantal. We kunnen dus spreken van een betrouwbare afname.
We zijn tevreden met de 7,6 die we van ouders/ verzorgers krijgen.
We zijn trots op de hoge score op het onderdeel schoolklimaat en veiligheid. Specifiek op de vraag
"In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school?"
Als aandachtspunt halen we uit de antwoorden “het aansluiten bij het niveau van de kinderen” en
“het bieden van uitdaging aan kinderen”. Twee onderwerpen waar we ons van bewust zijn en die
een duidelijke plek krijgen in ons schoolplan 2020-2024.
Meer informatie over de uitslag is te vinden op scholenopdekaart.nl.
Dubbel leuk nieuws!
Juf Meral en Juf Karlijn zijn zwanger! Van harte gefeliciteerd. Meral en Karlijn zijn
uitgerekend in de zomervakantie. Hun verlof start dan ook in de vakantie.
Schoolfotograaf
Op dinsdag 24 maart komt de schoolfotograaf naar onze school. Nadere
informatie ontvangt u in een apart bericht.
Social Schools
Zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrief gaan we
gebruik maken van Social Schools. Social Schools is een
ouderplatform waarmee het mogelijk is directer en
efficiënter te communiceren met ouders/ verzorgers.
Maandag na de carnavalsvakantie krijgt u van ons per kind een brief met een koppelcode. Op
internet maakt u een account aan (https://app.socialschools.eu/register). Als u de koppelcode
invoert, worden uw gegevens automatisch aan uw zoon en/of dochter gekoppeld.
Na inloggen heeft u toegang tot de groep(en) van uw kind(eren) en toegang tot de algemene groep
‘school’.
Als u wilt, kunt u de app van Social Schools downloaden op uw telefoon.
Heeft u hulp nodig? Er is een online handleiding beschikbaar:
(https://socialschools.zendesk.com/hc/nl/categories/360002183480-Mijn-account)
Of loop even binnen. Martien en Annejan helpen u graag.
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Dit schooljaar streven we ernaar om alle ouders/ verzorgers actief te hebben binnen Social Schools.
Daarom blijven we dit schooljaar op de “oude” en de “nieuwe” manier werken. Dit betekent dat
berichten via Social Schools en via Parnassys verzonden worden en dat ziekmeldingen telefonisch en
via Social School doorgegeven kunnen worden. Volgend schooljaar gebruiken we alleen nog Social
Schools.
Verlofaanvragen (tandartsbezoek, begrafenis, enz.) moeten op papier worden aangevraagd. Dit blijft
zoals het is.
Gevonden voorwerpen
Op woensdag 4 maart gaan wij op een tafel in de buurt van het kopieerapparaat, alle
voorwerpen/kledingstukken neerleggen die wij in de afgelopen maanden hebben
gevonden.
Vanaf half 9 kunt u daar een kijkje nemen of er iets van uw zoon/dochter bij is.
Aan het eind van de dag gaan de NIET opgehaalde spullen in een zak en gaan deze
naar een goed doel.
Vanaf donderdag 5 maart is de mand “gevonden voorwerpen” dus weer leeg.
Kom langs, DOEN!
Piramidemiddag
Beste ouder(s)/ verzorger(s) van de kinderen van de groepen 1 & 2,
wij nodigen u van harte uit op dinsdagmiddag 10 maart van 13.00 – 15.00 uur voor de Piramide
middag. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in de grote aula van het Hert.
Het onderwerp is: Samen bewegen is leuk!
Waarom is het belangrijk om al op jonge leeftijd te beginnen met sporten? Wat leren kinderen
hiervan? Wat kun je als ouders doen om je kind meer te laten bewegen? Welke sporten kunnen
peuters en kleuters in de buurt doen?
Tijdens deze middag zorgen we voor opvang van jongere broertjes of zusjes.
Wij hopen u te zien!
Info vanuit BSO het Kleurrijk
BSO het Kleurrijk heeft deze maand weer veel leuke activiteiten uitgevoerd. Tijdens de staking zijn wij
naar Chimpie Champ geweest. We hebben hier lekker de hele dag gespeeld op de toestellen en
springkussens.
We hadden heel veel appels over van het fruit eten, hier hebben de oudere kinderen lekkere
appelmoes van gemaakt. Met het lekkere weer hebben we ook veel buiten gespeeld, waar we te
vinden zijn op het Beetsplein en bij de Génestetlaan. Mocht het een dag regenen vermaken we ons
met Lego, Kapla, met poppen of een leuke tekening die hoort bij de winter.
Verder zijn we nu bezig met de carnaval. Als je bij ons langs loopt zul je maskers en slingers zien die
wij met de groep hebben gemaakt. Hier hoort natuurlijk ook versiering van jezelf bij. We hebben
mooie glitter tattoos gezet en veel nageltjes gelakt.
Wij zijn helemaal klaar voor de carnaval! Hoe zit dat bij jullie?!
Groetjes,
Robert, Wendy en Lotte
TEAM BSO Het Kleurrijk
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Flyer buurtsportcoach
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een flyer van de buurtsportcoaches. Zij zijn bereikbaar voor
alle vragen rondom sport en bewegen in het Willemskwartier.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ingezonden: Eerste hulp bij Geldzorgen
Bij de STIP in wijkcentrum ‘t Hert werken financieel coaches
Arlette van der Gun (Bindkracht10) en Mary Jane Genobaten
(Bureau schuldhulpverlening, gemeente Nijmegen)
Mensen met geldzorgen of financiële vragen kunnen bij ons
terecht. We hopen dat mensen minder lang wachten met hulp
vragen door in de wijk te werken, dicht bij de mensen. We zijn
proactief. Onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend, we kennen
de mogelijkheden in Nijmegen om financiële problemen aan te
pakken waardoor mensen sneller de juiste hulp krijgen die past
bij hun situatie. We vormen één toegangspoort waardoor we
mensen beter van dienst kunnen zijn.
Met wat voor problemen kloppen mensen bij jullie aan? ‘Veel mensen zitten met financiële vragen.
Krijg ik het inkomen waar ik recht op heb? Wat moet ik regelen nu er iets veranderd in mijn
persoonlijke situatie? Hoe kom ik uit met mijn geld? Inkomsten zijn in Nederland heel ingewikkeld
geregeld. Je moet van heel veel zaken op de hoogte zijn en dat is lastig. Steeds meer mensen kampen
ook met schulden. Bekend voorbeeld zijn de brieven van deurwaarders. Die komen vaak heel
bedreigend over dat zij zich ook aan regels moeten houden om op een juiste manier betaalafspraken
te maken is bij weinig mensen bekend.
Wat doen jullie concreet? ‘Je kunt bij ons terecht met alle vragen op het gebied van persoonlijke
financiën: je inkomen, toeslagen, achterstanden, schulden enz. Soms kunnen we mensen direct
helpen zijn door bijvoorbeeld een betalingsregeling te treffen. Is er meer of langer ondersteuning
nodig, dan zorgen we ervoor dat je op de juiste plek terechtkomt. Als er naast financiële
moeilijkheden nog meer hulpvragen zijn, verwijzen we door, bijvoorbeeld naar het sociaal wijkteam.
Onze insteek is: wat er financieel ook speelt, we brengen overzicht aan en laten zien wat er mogelijk
is om je situatie te verbeteren.’
Geldzorgen?
Samen komen we eruit. Op tijd hulp zoeken geeft rust. Maak een afspraak of bel 024 - 329 80 01
(maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur). Ook ondernemers kunnen terecht. Het gesprek is
gratis en het verplicht u tot niets. U kunt ook een afspraak in plannen via Nijmegen.nl
Gesprekken zijn in wijkcentrum ‘t Hert of op verzoek bij je thuis.
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Herhaald bericht: Carnaval in ‘t Hert
Op zondag 23 februari organiseren een aantal buurtbewoners
een heel gezellig carnavalsfeest in de ontmoetingsruimte in ’t
Hert.
Alle kinderen zijn van harte welkom van 14.00 uur tot 19.00
uur.
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