
Nieuwsbrief 10 ’21-‘22 Brede school het Kleurrijk 
 

Agenda juni en juli 2022 

26 en 27 mei Vrij i.v.m. Hemelvaart 

31 mei – 3 juni Avond 4 daagse 

Maandag 6 juni 2e Pinksterdag; alle kinderen vrij 

Woensdag 8 juni Bezoek kinderboekenschrijver in unit Blauw 

Donderdag 9 juni Inloopmoment unit Groen (8.30 uur) 

Maandag 13 juni MR vergadering 
Bieb bezoek groep 5-6A en 5-6B 

Dinsdag 14 juni Inloopmoment unit Paars (8.30 uur) 
Bieb bezoek groep 5-6C 

Woensdag 15 juni 8.30 extra inloop bij OKC 

Donderdag 16 juni Excursie groep 5-6B 

Dinsdag 21 juni Inloopmoment unit Rood (14.30 uur) 

Vrijdag 24 juni Nieuwsbrief #11 verschijnt 

Maandag 27 juni Rapport mee groep 1-2 

Dinsdag 28 juni Studiedag; alle kinderen vrij 

Woensdag 29 juni Rapport mee groep 3-4, 5-6 en 7-8 
Schoolreis unit Groen 

Vrijdag 1 juli Schoolreis unit Rood en Paars 

Week van 4 juli Facultatieve oudergesprekken (op inschrijving) 

Vrijdag 8 juli Studiedag; alle kinderen vrij 

Dinsdag 12 juli Afscheidsmusical groep 8 

Donderdag 14 juli 11.00 uur Wisseluurtje 

Vrijdag 15 juli Laatste schooldag, alle kinderen vrij om 12.00 uur 
Nieuwsbrief #12 verschijnt 

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

 

Op visite… 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Afgelopen periode ben ik veel “op visite geweest” in de groepen. Zo was ik ook bij de 

verrijkingsgroep. Ze wilden mij laten zien wat ze geleerd hebben de afgelopen periode. De kinderen 

konden in het Spaans zichzelf voorstellen, vertellen hoe oud ze waren en tot 10 tellen. Ze durfden 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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het ook nog allemaal te presenteren. Onze gastdocent Isaac, de vader van Kai, Mara, Liesje en Chloë, 

zat terecht te glunderen van trots! Isaac; heel hartelijk bedankt voor je hulp! 

We hebben met elkaar het Suikerfeest gevierd. Er waren weer veel lekkere hapjes klaargemaakt. 

Kinderen uit de bovenbouw hebben in de jongere groepen uitleg gegeven over dit feest. Heeft u ook 

het artikel over groep 5-6C gelezen in ‘Hart van Nijmegen’? 

Gisteren zijn we met een aantal collega’s op visite geweest bij het kamp van groep 7-8. We mochten 

met de groep mee BBQ’en. Bij binnenkomst waren een aantal kinderen al salades aan het maken en 

stokbrood aan het snijden, de aangeleerde vaardigheden van de smaaklessen kwamen goed van pas. 

Toen de drie BBQ’s (vlees, vis en halal) werden aangestoken heb ik een aantal echte grillmasters 

leren kennen uit groep 7-8. Wat een feest om kinderen ook eens in deze rol te zien! 

Onze bestuurder, Karin Albers, is samen met een collega-directeur bij ons op visite geweest in het 

kader van de visitatie. Ze zijn in verschillende groepen geweest en we hebben samen gesproken over 

de ontwikkeling van onze school. We hebben veel waardering en complimenten gekregen, maar 

natuurlijk hebben we ook nog tips en adviezen mogen ontvangen. Het was wederom een waardevol 

bezoek. 

Langzaam gaan we richting het einde van het schooljaar. Er staan nog verschillende leuke activiteiten 

gepland; houd de agenda dus goed in de gaten. 

 

Met vriendelijke groet, 

Annejan Kroneman, Directeur BS het Kleurrijk 

 

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. 

Op woensdag 15 juni is er een extra koffieochtend. Annejan schuift dan aan bij het OKC. Dus mocht 

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

 

Update Social Schools 

Bij Social Schools is een update doorgevoerd. Hierdoor is er iets veranderd in het sturen van 

berichten naar leerkrachten. Het is van belang dat u de app update op uw telefoon. Voor meer 

informatie verwijzen we graag naar de site van Social Schools:  

Persoonlijke berichten en gesprekken gaan samen</p> - Social Schools 

 

Schoolreisjes 

De schoolreiscommissie (leerkrachten en ouders uit de OC) heeft de voorbereidingen voor de 

schoolreisjes bijna afgerond. We kunnen vertellen wanneer we gaan en waarheen. 

Unit Groen woensdag 29 juni naar de Blije Dries 

Unit Rood vrijdag 1 juli naar Julianatoren  

Unit Paars vrijdag 1 juli naar Toverland 

Unit Blauw heeft een schitterend kamp gehad.  

U ontvangt per unit nog een brief van de schoolreiscommissie met alle informatie. We duimen alvast 

voor mooi weer! 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
https://www.socialschools.nl/nieuwe-versie-gesprekken-oudersverzorgers
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Oproep MR; Gezocht nieuw MR-lid  
Per direct zoeken wij een nieuw lid voor de oudergeleding van de MR.   
Zes avonden per jaar vergaderen wij over allerlei verschillende zaken die met school te maken 
hebben. Lijkt het jou interessant om mee te denken en te beslissen? Dan nodigen we je graag uit om 
je aan te melden. Dit kan door je uiterlijk woensdag 8 juni voor 12.00 uur aan te melden bij één van 
de MR-leden (zie e-mailadressen onderaan dit bericht).  
De MR streeft een samenstelling van de oudergeleding na, die een afspiegeling vormt van de gemixte 
populatie van leerlingen. Daarbij spreekt de MR een sterke voorkeur uit voor een volgende verdeling: 
a. Een ouder met een oorsprong in het Willemskwartier  
b. Een ouder met een andere etnische achtergrond  
c. Een ouder die woonachtig is in het nieuwe gedeelte van de wijk  
   
De beschikbare positie is die voor een ouder met een andere etnische achtergrond.  
Indien uit deze groep geen aanmelding komt, is de positie geheel vrij. Bij meerdere aanmeldingen 
worden er verkiezingen gehouden. Mocht dit nodig zijn, dan ontvangt u hier later informatie over.  
  

Met vriendelijke groet,  
de MR  
  

Oudergeleding:  
Rudie Fokker, vader van Liam (5c) en Demi  
Maykel Schoonus, vader van Guus (1a) en Siem 
(3C)  
 

Personeelsgeleding:  
Meral Bekdemir m.bekdemir@bshetkleurrijk.nl  
Anoeska Spijkers a.spijkers@bshetkleurrijk.nl  
Marloes Derickx m.derickx@bshetkleurrijk.nl   
 

 

Oproep GMR 
De GMR van onze stichting (Stichting Sint Josephscholen) is op zoek naar nieuwe leden; ouders/ 

verzorgers en personeel.  

In de GMR worden zaken besproken die voor alle scholen binnen de stichting van belang zijn en te 

maken hebben met bovenschools beleid.  

In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u de oproep om u kandidaat te stellen voor de GMR. 

  

  

  
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  

 
Speeltuinentour 
De laatste twee weken voor de zomervakantie houdt Activiteitenplein Het Kleurrijk een 
speeltuinentour waarbij op maandagen kinderen van groep 2, 3 en 4 welkom zijn en op donderdagen 
groep 5, 6, 7 en 8. De kinderen kunnen in deze twee weken genieten van het buiten spelen met iets 
te drinken en wat lekkers. Zie voor meer informatie de flyer hieronder. Voor vragen kan Alyssa 
bereikt worden (06-82518539). 
 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
mailto:m.bekdemir@bshetkleurrijk.nl
mailto:a.spijkers@bshetkleurrijk.nl
mailto:m.derickx@bshetkleurrijk.nl
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KION buitenschoolse opvang 
Zoek je nog buitenschoolse opvang? Wij hebben plek op maandag, dinsdag en donderdag.  
 
Voor buitenschoolse opvang na school en in vakanties kun je terecht bij onze BSO van KION. Bij de 
buitenschoolse opvang kan je kind op zijn of haar eigen manier bijkomen van de schooldag. 
Buitenspelen met leeftijdsgenoten, wegdromen in een boek, een kunstwerk maken of meedoen aan 
een van de activiteiten die de pedagogisch medewerkers organiseren, het kan allemaal.  
 
Nieuwsgierig geworden?  
Wij geven je graag een rondleiding bij de BSO. Meld je aan via www.kion.nl.Wil je meer weten over 
KION. Neem dan contact op met onze afdeling Klantrelaties via 024 382 26 55 of 
klantrelaties@kion.nl.   
 
Graag tot ziens 
Met vriendelijke groet, 
Shirley van Ooijen 
Clustermanager bso Het Kleurrijk  
 

  
 

Je kind beter in balans – Gratis online ouderavond 
Op 15 juni 2022 organiseert Pro Persona een gratis online ouderavond over somberheid, angst en 
stress bij basisschoolleerlingen. 
In de flyer in de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u meer informatie. 
 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
http://www.kion.nl/
mailto:klantrelaties@kion.nl

