
Nieuwsbrief 2 ’21-‘22 Brede school het Kleurrijk 
 

Agenda oktober en november 2021 

Maandag 27 sept. Week tegen het pesten 

Maandag 4 okt. Groep 1-2A en 1-2B biebbezoek Muntweg 

MR vergadering 

Dinsdag 5 okt. Voorstelling unit Paars in de Lindenberg 

OC vergadering 19:30 uur 

Woensdag 6 okt. Groep 1-2C biebbezoek Muntweg 

Start Kinderboekenweek “Worden wat je wilt” 

Woensdag 13 okt. Studiedag; alle kinderen vrij 

Maandag 18 okt. Inspectiebezoek 

Week van de welzijnsgesprekken (live op school) 

Vrijdag 22 okt. Voorstellingen unit Rood  

Nieuwsbrief #3 verschijnt 

25 – 29 okt. Herfstvakantie 

Dinsdag 2 nov. Filmvoorstelling unit Groen in LUX 

Woensdag 3 nov Luizenkammen 

Maandag 8 nov. Week van respect 

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

 

Weer live! 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Vorige week hebben de kennismakingsavonden online plaatsgevonden. In veel groepen waren veel 

ouders/ verzorgers online aanwezig. Heel erg fijn! 

Heel veel AVG toestemmingsformulieren zijn al ingeleverd, dank daarvoor. Ouders/ verzorgers die dit 

nog niet gedaan hebben, krijgen persoonlijk een herinnering. Graag aub spoedig inleveren. 

Vanaf komende week vervallen de beperkingen die in het onderwijs nog waren. De basisregels om 

verspreiding van het Coronavirus te voorkomen (thuis bij klachten en testen bij GGD) blijven 

uiteraard nog gelden. In deze nieuwsbrief leest u meer over de versoepelingen voor het onderwijs. 

Ook leest u meer over de nieuw gestarte buurtteams en onze nieuwe contactpersoon (Emmy Colijn) 

stelt zich voor. Onderaan deze nieuwsbrief, onder de kop ‘Nieuws uit de Brede school’, stelt het hele 

team van Bindkracht 10 zich aan u voor. 

In de week van 18 oktober zijn de welzijnsgesprekken. Deze zijn weer live op school. Via Social 

Schools ontvangt u een uitnodiging van de leerkracht en kunt u zich, vanaf 11 oktober, online 

intekenen. 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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Verder komen er een paar bijzondere weken aan; de week tegen het pesten (vanaf 27 september), 

Coming Out Week (vanaf 11 oktober) en de week van Respect (vanaf 8 november). In de groepen 

wordt er gedurende deze weken aandacht besteed aan de verschillende thema’s. 

Ik wens u veel leesplezier met de nieuwsbrief van deze maand. 

 

Met vriendelijke groet, 

Annejan Kroneman, Directeur BS het Kleurrijk 

 

Versoepelingen in het basisonderwijs 

Het bron- en contactonderzoek (BCO) voor kinderen in het primair onderwijs en kinderopvang is 

vanaf maandag 20 september 2021 versoepeld. Als een kind positief getest is, blijft het kind thuis in 

isolatie. Het kind kan weer naar school en de kinderopvang als het minimaal 24 uur klachtenvrij is en 

er zeven dagen zijn verstreken na start van de symptomen of het vaststellen van de besmetting. Als 

een kind positief getest is met het coronavirus hoeft vanaf 20 september niet meer de hele groep of 

klas in quarantaine. Klasgenoten van het besmette kind kunnen dus in principe allemaal naar school. 

Een uitzondering kan gelden voor kinderen die in nauw contact zijn geweest in de privésfeer 

(bijvoorbeeld als ze bij de besmette leerling thuis hebben gespeeld); de advisering hierover verloopt 

altijd via de GGD. Ook bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep of klas kan de GGD nog 

wel aan klasgenoten adviseren om in quarantaine te gaan. Voor personeel dat niet als ‘immuun’ 

wordt beschouwd geldt het advies om twee keer per week een zelftest te doen. 

 

De maatregel om 1,5 meter afstand te houden komt met ingang van 25 september 2021 te vervallen. 

Zoals al eerder aangegeven geeft het veel rust in de school als de kinderen zelfstandig naar binnen 

gaan. De lessen kunnen nu stipt om 8.30 uur beginnen. Dit behouden we dan ook graag. De 

inloopmomenten voor de units worden in de volgende nieuwsbrief gecommuniceerd. Dan kunt u ze 

opnemen in uw agenda. Uiteraard is het mogelijk om incidenteel met uw kind mee te lopen, maar 

standaard elke ochtend is niet meer. 

Op onze website staat de nieuwe versie van de beslisboom. Hierin kunt u middels een handig 

stappenplan uitzoeken welke ‘regels’ er gelden als uw kind ziek is. 

 

Kinderboekenweek 

Het is weer bijna zo ver! Van 6 oktober t/m 17 oktober is 

de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is ‘Worden wat je wil’. Op 

school gaan we aan de slag met beroepen van nu, vroeger en van de 

toekomst. Wij zijn heel erg benieuwd naar wat voor werk jullie doen 

en we willen daarom vragen of er ouders zijn die tijdens de 

Kinderboekenweek in de klas iets willen komen vertellen over hun 

beroep. Neem contact op met de leerkracht 

van uw kind om hiervoor een afspraak te maken. Lukt het niet om langs 

te komen, dan is er ook de mogelijkheid om een filmpje te maken waarin u kort iets vertelt en laat 

zien over uw werk.  

Met vriendelijke groet,  

Commissie Kinderboekenweek  

 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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Week Tegen Pesten 27 september t/m 1 oktober 2021 

 
Dit is het motto van de Week Tegen Pesten 2021. Initiatiefnemer Stichting School & Veiligheid 
organiseert de week tegen pesten ieder jaar in september. In de Week Tegen Pesten, 27 september 
tot en met 1 oktober 2021, staat het aanpakken van pesten en het werken aan een sociale veilige 
school centraal. 
We werken samen aan een groepsklimaat waar iedereen erbij hoort, een plek heeft en zich welkom 
voelt. Buitensluiten hoort daar niet bij!  
Uiteraard doen wij als school mee aan deze week. De werkgroep SEO, sociaal emotionele 
ontwikkeling, heeft gekeken naar het aanbod vanuit de Stichting School & Veiligheid en een selectie 
gemaakt van activiteiten die in deze week uitgevoerd gaan worden in alle groepen. Elke dag van die 
week zal er in elke groep aandacht zijn voor dit onderwerp. 
Wij hopen u zo hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over volgende week. Mocht u 
geïnteresseerd zijn en meer willen weten over deze stichting én actie dan kunt u kijken 
op www.weektegenpesten.nl   
 
Gevonden voorwerpen 
De mand met gevonden voorwerpen stroomt weer over. Dinsdagochtend 28 september wordt alles 

door Martien uitgestald bij de hoofdingang. Jassen, tassen, schoenen die u mist, kunt u dan ophalen. 

Spullen die overblijven gaan naar een goed doel. 

 

Even voorstellen; LIO stagiaire in groep 3-4C  

Hoi, Mijn naam is Imani van Oosterhout en ik zit in mijn laatste jaar van de 
pabo op de HAN. Ik houd van sporten (yoga, boulderen, aerial silks), 
reizen en fotografie. Op maandag en dinsdag loop ik mijn Lio stage bij 
Myra in groep 3/4, dus we zullen elkaar vast gaan zien! 

 

Bezoek inspectie 

Op maandag 18 oktober komt de inspectie van het onderwijs bij ons op bezoek. Dit bezoek heeft nog 

een link met het bezoek in december 2019. Toen hebben we, naast complimenten, ook 

verbeterpunten gekregen. Hiermee zijn we natuurlijk mee aan de slag gegaan. Op 18 oktober wil de 

inspectie graag de ontwikkelingen in de praktijk bekijken. Wij zijn er klaar voor en laten met trots de 

ontwikkelingen zien. 

 

Herdenking 

Vanmiddag heeft de herdenking van de Tweede Wereldoorlog in het 

Willemkwartier plaatsgevonden. Bij de herdenkingsmuur op de 

Spiegelhof zijn toespraken gehouden door onder andere burgemeester 

Bruls, hebben kinderen van onze school gedichten voorgelezen en 

bloemen gelegd. Daarna zijn vijf herdenkingsplaatjes geplaatst in de 

wijk. Op deze plekken zijn bewoners van uit het Willemskwartier 

omgekomen in de oorlog. Kinderen uit groep 7-8 hebben, onder 

toezicht van nabestaanden, de herdenkingsplaatjes geplaatst. 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
http://www.weektegenpesten.nl/
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Buurtteams Jeugd en Gezin 

Even voorstellen 

Mijn naam is Emmy Colijn, vanuit het Buurtteam Jeugd en Gezin ben ik 

verbonden aan Brede school het Kleurrijk. Als jullie als ouder(s)/ verzorger(s) 

een vraag hebben rondom gedrag of ontwikkeling van je kind, dan kan ik op 

school begeleiding bieden. Mijn specialisme is gedrag en sociaal emotionele 

ontwikkeling van het kind op school. Ik ondersteun leerlingen zo vroeg 

mogelijk. Ik heb jarenlange ervaring in het begeleiden van kinderen en  

samenwerken met ouders en leerkrachten. Als er vragen zijn rondom het kind 

in de thuissituatie dan kan ik ook begeleiding bieden in het gezin. 

Mijn insteek is om te kijken vanuit school; samen begeleiding op maat bieden. Je kan bij mij terecht 

voor hulp, advies, of als je vragen hebt. Wanneer er meer nodig is, dan kan ik makkelijk schakelen 

met mijn collega’s van het eigen Buurtteam in de wijk of doorverwijzen.  

Uiteindelijk gaat het er altijd om dat het kind of gezin de hulp krijgt die het nodig heeft.  

 

Contact met Emmy  

Bij de leerkracht of internbegeleider Mascha Mali- den Dulk kan je aangeven als je contact zou willen met 

mij. En andersom kan de leerkracht of intern begeleider dat ook voorstellen. Ik neem dan contact op voor 

een afspraak om kennis te maken. In het gesprek beslissen we samen hoe we de begeleiding vorm gaan 

geven. Op dinsdagmiddag ben ik op school en dan kan je mij ook opzoeken/ aanspreken. 

 

Ik ben onderdeel van het Buurtteam Nijmegen Midden, gevestigd in Voorzieningenhart ‘t Hert, 

Thijmstraat 40. Het Buurtteam Jeugd en Gezin Nijmegen Midden is bereikbaar via het centrale nummer 

tel. 024-220 43 00 of per mail via midden-oudwest@buurtteamsjeugdengezin.nl. 

Zodra wij samenwerken gebruik ik mijn eigen nummer en mailadres. 

 

Buurtteams Jeugd en Gezin 

Op 1 juli 2021 zijn in Nijmegen de Buurtteams Jeugd en Gezin van start gegaan. 

Deze Buurtteams zijn te vinden in alle stadsdelen van Nijmegen en zijn 

er voor kinderen, jongeren en ouders. Als er dingen zijn waar je thuis 

of op school niet uitkomt, kan een gezinswerker met je mee denken 

en je helpen bij het zoeken naar een oplossing. Zo sta je er niet alleen 

voor en is er altijd hulp in de buurt. 

 

  

  

  
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  

Stip 
Op 3 november is er een bijeenkomst met als titel: “Spoor jij spoor ik?” Samen gaan we in gesprek 
over mentale gezondheid. Deze bijeenkomst voor bewoners is een samenwerking tussen GGD, Stip, 
Opbouwwerk en buurtteam.  
 
Altijd op de hoogte met de Stip-nieuwsbrief 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
mailto:midden-oudwest@buurtteamsjeugdengezin.nl
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Wil je altijd op tijd weten wat je moet regelen? En krijg je graag tips van de Stip? Meld je dan aan 
voor onze nieuwsbrief. Je krijgt dan ongeveer 8 keer in het jaar een mail met tips. Je kan je adres 
doorgeven op www.stipnijmegen.nl/nieuwsbrief.  

 

Heb je vragen of informatie of advies nodig? Onze mensen bieden advies, hulp of een luisterend oor. 
Stip midden is open op de volgende momenten: 
 
Dinsdag 13:00-16:00 uur 
Woensdag 9:30 -12:30 uur 
Donderdag 13:00-16:00 uur 
 
Maak een afspraak aan de deur of via de stiplijn: 024-3502000 
 

Dag ouders/ verzorgers en kinderen,  
Ons team wilt zich graag voorstellen aan jullie! Misschien ken je ons al, 
maar hierna is dat zeker! 
 
Mijn naam is Alyssa Tol, 24 jaar. In Willemskwartier heb ik meerdere 
functies. Ik ben coördinator van Activiteitenplein Het Kleurrijk 
(naschoolse activiteiten). Bij de peutergroepen en de kleuterklassen 
verzorg ik een gedeelte van het Piramide programma. Daarnaast 
coördineer Spel aan Huis. Dit houdt in dat er wekelijks iemand aan 
huis komt om met kind en ouders samen te werken aan de 
taalontwikkeling. Met allerlei leuke spelletjes en oefeningen zorgen 
we voor een extra herhaling van de dingen die op school geleerd 
worden. Ook kunnen ouders bij mij terecht voor vragen over 
opvoeding/kinderen, ben ik een luisterend oor of gewoon om gezellig te kletsen. 
 

Hallo allemaal,        
Ik ben Sonja Jansen, 58 jaar oud 
Ik kom uit Nijmegen 
Mijn hobby’s zijn puzzelen, lezen en Tv. kijken. 
Als ik een superkracht heb, wil ik in mijn vinger kunnen knippen. En dat 
er dan geen oorlog meer is.  
Mijn verborgen talent is dat ik als alleenstaande ouder mijn kinderen 
heb groot gebracht. 
Ik werk bij 2 activiteitenpleinen waaronder bij Het Kleurrijk in 
Willemskwartier. 
Het werken met kinderen is ontzettend leuk. 

Het is een leuke wijk om te werken en ik ontmoet hier leuke interessante mensen. 
Ik wil dit lang blijven doen. 
Groetjes Sonja 
 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
http://www.stipnijmegen.nl/nieuwsbrief
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Hallo allemaal, 
Ik ben Fatma Gulmez, 56 jaar 
Ik kom uit Turkije 
Mijn hobby’s zijn koken, winkelen en Tv kijken 
Als ik een superkracht kon hebben, zou ik graag Sterke 
Armen hebben 
Mijn verborgen talent is het hebben van een 
luisterend oor. 
Ik werk bij activiteitenplein Het Kleurrijk. 
Ik vind dit werk erg leuk. Werken met kinderen en 
contact hebben met ouders geeft me energie. 
We werken met een leuk team. 
Groetjes Fatma. 
 
Ook dit jaar hebben we stagiaires die ons team gaan versterken. In dit stuk gaan ze zich een voor een 
voorstellen, zodat jullie ook kennis kunnen maken met ze! We hebben dit jaar een team van 7 
stagiaires. 
 
Ik ben Hanne-Lotte, 21 jaar oud en woon in Cuijk. Ik ben student 
Social Work en zit in het 2e leerjaar van de opleiding. Het is 
hartstikke leerzaam en een interessante studie. Dit jaar ga ik stage 
lopen bij Spel aan Huis en ga ik kennis maken met de doelgroep van 
1,5 jaar oud tot ongeveer 7 jaar oud, waar ik super veel zin in heb. 
Ik ben een vriendelijke, leergierige, spontane en zorgzame meid. 
Verder zijn mijn hobby's: koken, voetbal en gezelschapsspelletjes 
spelen. 
 
 

Hallo!  
Mijn naam is Gurkan en ik ben 23 jaar. 
Ik woon samen met mijn ouders in het dorpje Wijchen. 
Ik hou ervan om te voetballen, om te gamen en om op vakantie te gaan! 
 
Dit schooljaar loop ik op de maandag stage bij het Activiteitenplein Het 
Kleurrijk en zal ik bij de smaaklessen en activiteiten aanwezig zijn. Op de 
dinsdag en donderdag loop ik stage bij het jongerenwerk.  
Ik kijk ernaar uit om jullie te leren kennen, we maken er een leuk jaar van! 
 
 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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Hoi allemaal! 
 
Ik ben Cherry Sutthithoop, 25 jaar oud woonachtig in Nijmegen. 
Ik ben derdejaars social work student op de Avans in ’s 
Hertogenbosch. Per september tot juni 2022 loop ik stage bij het 
wijkcentrum ’t Hert. Op dinsdag, woensdag en vrijdag geef ik 
Spel aan Huis en op de donderdag activiteitenplein. In mijn vrije 
tijd houd ik ervan om op de tennisbaan te staan om een potje te 
tennissen.  
 
 
 

Hallo allemaal! 
Ik ben Katarina Gierman, 20 jaar oud en ik woon in Ede. Ik ben derdejaars 
student Pedagogiek. Begin september ben ik begonnen aan mijn halfjaarlijkse 
stage onder leiding van Alyssa Tol. Ik loop van maandag tot donderdag stage. 
Op maandag ben ik bij het Activiteitenplein en bij de smaaklessen voor groep 
8 aanwezig. Op de woensdag geef ik samen met Will en een andere stagiaire 
huiswerkbegeleiding in de Kolping en op de donderdag zal ik Spel aan Huis 
gaan doen. Ook ga ik met Alyssa de ouder- en kindactiviteiten in de Kolping 
organiseren. Een hele drukke agenda zoals jullie kunnen lezen! In mijn vrije 
tijd houd ik ervan om te voetballen en met vriendinnen gezellig naar de stad 
te gaan.  
 
Hoihoi! Ik ben Bregje Nijssen, ik ben 19 jaar oud en woon 
in Nijmegen (oost). Ik zit nu in mijn tweede jaar van de 
opleiding pedagogiek aan de HAN. Ik loop sinds begin 
september twee dagen stage, dit doe ik bij het 

activiteitenplein (donderdag) en bij opvoedondersteuning Spel aan Huis 
(vrijdag). Naast school hockey ik graag, dit doe ik 3 keer per week. Verder vind ik 
het ook superleuk om af en toe een terrasje te pakken met vriendinnen of iets 
anders gezelligs te doen. 
 

 

Hoi allemaal!       
Mijn naam is Maria en ik kom 2 dagen in de week 
stagelopen gedurende een jaar. Op de maandag bij het Activiteitenplein en 
op dinsdag Spel aan Huis. Ik zit in het 2e jaar van de opleiding Social Work. In 
mijn vrije tijd houd ik van koken, uiteten, filmpje pakken en sporten. Ik kijk 
er naar uit om hier stage te lopen en nieuwe dingen te leren!  
 
 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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Ik ben Julie Ruijgrok, 22 jaar en ik woon in het centrum van Nijmegen. 
Nu zit ik in mijn vierde jaar van de opleiding sportkunde op de 
hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Voor deze opleiding loop ik op 
maandag en donderdag stage bij activiteitenplein Het Kleurrijk. In mijn 
vrije tijd ben ik regelmatig te vinden in een danszaal om verschillende 
dansstijlen te beoefenen. 
 

 

 

  
 
 

  

  

http://www.bshetkleurrijk.nl/

