
Nieuwsbrief 6 ’21-‘22 Brede school het Kleurrijk 
 

Agenda februari en maart 2022 

Donderdag 3 februari Studiedag; alle kinderen vrij 
 
GMR vergadering 

Maandag 7 februari  Inloopmoment unit Blauw, 14.00 uur (GEANNULEERD) 
 
MR vergadering 

Donderdag 10 februari Inloopmoment unit Paars, 14.00 uur (GEANNULEERD) 
 
Groep 3-4 A en 3-4 B excursie Valkhof museum (indien de maatregelen het 
toelaten) 

Vrijdag 11 februari Groep 3-4 C excursie Valkhof museum (indien de maatregelen het toelaten) 

Maandag 14 februari Studiedag; alle kinderen vrij 

Dinsdag 15 februari Biebbezoek groep 3-4C (indien de maatregelen het toelaten) 

Donderdag 17 februari  Rapport mee 

Biebbezoek groep 3-4A en 3-4B (indien de maatregelen het toelaten) 

Vrijdag 18 februari Podiumkunsten 

Week van 21 februari Oudergesprekken 

Woensdag 23 februari Gekke haren dag 

Vrijdag 25 februari 
(Let op: deze datum 
stond verkeerd in de 
vorige nieuwsbrief) 

Inloopmoment unit Rood, 14.30 uur (GEANNULEERD) 

Nieuwsbrief #7 verschijnt 

Carnaval; School uit om 12.00 uur 

28 febr – 4 maart Carnavalsvakantie 

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

 

Versoepelingen 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Afgelopen woensdag heb ik via Social Schools iedereen geïnformeerd over de versoepelingen voor 

het onderwijs. Heel fijn dat er weer meer kan. Sporten, meer naar school, naar clubjes, naar de film, 

naar de kroeg, enzovoort.  

De afgelopen weken hebben we in alle groepen de kinderen getoetst. Deze landelijk genormeerde 

toetsen worden in januari en juni bij alle kinderen afgenomen. M.b.v. deze toetsen kunnen we de 

kinderen over een langere periode volgen in hun ontwikkeling. Leerkrachten maken op basis van de 

gemaakte toetsen analyses op groeps- en indien nodig op individueel niveau. De scholing van de 

afgelopen 1,5 jaar (van bureau Wolters) wordt dan wederom toegepast in de praktijk. Op basis van 

deze analyses vinden er, indien nodig, aanpassingen plaats in het aanbod/ in de aanpak. 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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Veel kinderen vinden het een spannende periode. Dat snappen we. Ook voor leerkrachten is het 

spannend, helemaal in deze tijd. Hoe staat mijn groep ervoor? Hebben we voldoende vorderingen 

gemaakt? Tijdens de komende oudergesprekken (en in het rapport) vindt er een terugkoppeling 

plaats naar u als ouder(s)/ verzorger(s). 

 

Met vriendelijke groet, 

Annejan Kroneman, Directeur BS het Kleurrijk 

 

Nieuwe gezinnen? 

In de vorige nieuwsbrief heb ik u opgeroepen om als ambassadeur op te treden voor onze school. Er 

zijn nieuwe gezinnen in de wijk komen wonen. Graag willen we ouders/ verzorgers van jonge 

kinderen (2 à 3 jaar) attenderen op onze school. Omdat we geen adresgegevens vanuit de gemeente 

krijgen, doen we een beroep op u.  

Mocht u gezinnen kennen met kinderen die bijna naar school gaan… Wilt u ze dan attenderen op 

onze school? We geven graag een rondleiding om te laten zien wat we doen. Nieuwe ouders/ 

verzorgers kunnen telefonisch contact opnemen met de school om een afspraak te maken. 

 

Wachtlijst VSO 

Mocht u gebruik willen maken van de VSO (Voor Schoolse Opvang; opvang van 7.30-8.30 uur)), dan 

kunt u zich melden bij Roxanne Huisman, clustermanager van KION (r.huisman-geelen@kion.nl). 

Momenteel staan er drie kinderen op de wachtlijst en bij vier kinderen wordt de VSO opgestart.  

 

Corona 

We merken, in vergelijking met andere scholen, dat het aantal besmettingen op het Kleurrijk onder 

kinderen meevalt. Dat is fijn. Zoals eerder beschreven in het bericht via Social schools zijn de 

quarantaineregels voor kinderen versoepeld. De basisregel blijft: testen bij klachten. Bij een 

negatieve test mogen kinderen naar school. Ook als er contact geweest is met iemand met Corona.  

De GGD geeft in principe geen quarantaineadvies meer voor een hele groep. Ook niet bij meerdere 

besmettingen. De GGD verspreidt ook geen brieven meer naar ouders/ verzorgers. De GGD verwijst 

naar de algemene brieven op hun website. 

Als school blijven we u wel informeren over besmettingen in de groep/ unit, dit doen we anoniem. 

 

Helaas hebben we de inloopmomenten voor de komende maand weer moeten annuleren. Zie 

agenda in Social Schools en aan het begin van deze nieuwsbrief. 

 

Personele ontwikkelingen 

Vanaf komende week komt juf Ayla weer werken na haar zwangerschapsverlof. Ze gaat werken in 

groep 1-2B van maandag t/m woensdag. Meester Huub blijft op donderdag en vrijdag. 

Juf Karlijn is zwanger. Van harte gefeliciteerd! We wensen haar een goede zwangerschap! 

Juf Femke gaat per 1 maart op een andere school werken. Zij informeert u zelf: 

Beste ouders,  
Hierbij wil ik jullie vertellen dat ik een andere baan heb aangenomen. Ik ga dus het Kleurrijk 
verlaten. Na de voorjaarsvakantie start ik als leerkracht in de invalpool bij een andere 
stichting in mijn woonplaats.  
Ik heb een fijne tijd gehad op het Kleurrijk met een fijn team en lieve kinderen.  

http://www.bshetkleurrijk.nl/
mailto:r.huisman-geelen@kion.nl
https://lci.rivm.nl/leefregels
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Maandag 21 februari is mijn laatste dag in groep 3/4 B en vrijdag 25 februari ben ik voor het 
laatst in groep 1/2 A.  
 
Hartelijke groeten, juf Femke 

 

We bedanken juf Femke voor haar inzet voor de kinderen in de groepen 1-2A, 1-2B en 3-4B en 

wensen haar veel succes op haar nieuwe werkplek. 

We zijn op zoek naar een nieuwe leerkracht voor groep 3-4B (op maandag) en 1-2A (op vrijdag). 

 

Herinnering vrijwillige ouderbijdrage 

Veel ouders/ verzorgers hebben de vrijwillige ouderbijdrage al betaald. Namens de oudercommissie 

en de kinderen bedankt daarvoor. 

Afgelopen week zijn er brieven meegegeven als herinnering. Mocht u deze ontvangen hebben, dan 

stellen we het op prijs als u de ouderbijdrage nog voldoet.  

 
Carnaval op het Kleurrijk 2022  
Woensdag 23 februari willen we al een beetje starten met het feest door een “gekke haren dag” te 
houden. “Gekke haren dag” wil zeggen dat uw kind met gekke haren naar school mag komen. Op 
internet kunt u allerlei leuke en gekke creaties vinden.  In iedere unit zal er 1 kind worden gekozen 
met de gekste haren. Deze dag zal verder gewoon in het teken staan van lesgeven.  
  
Vrijdagochtend 25 februari zullen wij op het Kleurrijk ons carnavalsfeest vieren. Het zal een gezellige 
ochtend worden met verschillende activiteiten. De kinderen mogen deze dag verkleed naar school 
komen. Heeft uw kind geen kleding denk dan ook aan ‘rare haren’.  
Uw kind brengt op deze dag, net als op de andere schooldagen, fruit en drinken mee voor het 
tussendoortje op de ochtend.  
Let op de hele school is om 12.00 uur uit en heeft dan vakantie!  
De schooltijden zijn:  
Groepen 1 t/m 8: van 8.30u tot 12.00u  
  
Belangrijk om te weten! 
Confetti, spuitbussen en partypoppers mogen niet in het gebouw gebruikt worden en dus niet mee 
naar school worden gebracht.  
Wanneer uw kind bij het kostuum een speelgoedwapen draagt zoals een pistool of zwaard dan kan 
ervoor gekozen worden om deze af te doen en te bewaren in de klas.  
  
Ondanks alle coronamaatregelen gaan we er een hele gezellige ochtend van maken.   
Wij zeggen alvast: ALAAAAAAF!!!  
Werkgroep Carnaval  
 

Vakantierooster schooljaar 2022 – 2023 

Hierbij het vakantierooster voor komend schooljaar. 

Eerste schooldag  29 augustus 2022 

Herfstvakantie  24 – 28 oktober 2022 

Kerstvakantie  26 december 2022 – 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 20 – 24 februari 2023 

2e Paasdag  10 april 

Meivakantie  24 april – 5 mei 2023 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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Hemelvaart  18 en 19 mei 2023 

2e Pinksterdag  29 mei 2023 

Zomervakantie  17 juli – 25 augustus 2023 

 

Luizenkammen 

Elke keer na een vakantie worden alle kinderen, met behulp van een enthousiaste groep ouders, 

preventief gecontroleerd op luizen. Dit heeft, i.v.m. de Coronamaatregelen, na de kerstvakantie niet 

plaatsgevonden. Hierbij de oproep aan u als ouders/ verzorgers om uw kind te controleren op 

hoofdluis. Mocht u luizen of neten vinden, dan vinden we het fijn als u de leerkracht informeert. 

Op de site van het RIVM kunt u een kaminstructie vinden. 

 

 
Let op! 
Is uw kind geboren tussen 1 juni 2018 en 1 juni 2019?  
Dan dient uw kind vóór 1 maart 2022 aangemeld te worden bij Schoolwijzer, voor het schooljaar 
2022-2023. Aanmelden kan via www.schoolwijzernijmegen.nl.  
Heeft u al een kind op onze school? 
Dan hebben broers/zussen geboren tussen 1 juni 2018 en 1 juni 2019, bij aanmelding vóór 1 maart 
2022, de garantie op plaatsing op het Kleurrijk. 
 
Met vragen kunt u terecht bij Schoolwijzer via 024-360 20 22  
 

  

  
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  

 
Smaaklessen 
Voor de kerst waren tijdens de smaaklessen van groep 8 twee gastlessen van ‘Wij zijn groen, gezond 
en in beweging Nijmegen’. Deze organisatie laat aan gezinnen gezonde, lekkere en betaalbare 
receptkeuzes zien met het project ‘Zet Vet Lekker op de Kaart!’. Met dit project mogen kinderen hun 
favoriete recepten van thuis vertellen. De ideeën van de kinderen hebben koks verzameld en in een 
receptenboek verzameld die binnenkort online komt. Aan het project hebben in totaal 160 kinderen 
meegedaan. Van alle ideeën is er een recept gekozen die de kinderen van groep 8 aan het eind van 
de gastlessen mee hebben gekregen naar huis. Het recept zat in een maaltijdbox met alle 
ingrediënten voor een frisse tabouleh salade.  
 
Talentenlab 
Het blok ‘theater’ zit er alweer op en het blok ‘Voor kinderen, door kinderen’ komt eraan. In de 
kerstvakantie werden er leuke activiteiten georganiseerd. Op 28 december hebben kinderen in groep 
2 t/m 4 meegedaan aan de ‘Kleuren Speurtocht’. Voor groep 5 t/m 8 stond het spel ‘Among Us’ klaar. 
Op 6 januari werd er ‘Jachtseizoen’ georganiseerd voor groep 5 t/m 8 en voor de kinderen in groep 2 
t/m 4 ’10 tellen in de rimboe’ en ‘de vloer is lava’. Bij alle activiteiten deden de kinderen enthousiast 
mee. 
 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen
http://www.schoolwijzernijmegen.nl/
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