Nieuwsbrief 11 ‘19-’20 Brede school het Kleurrijk
Agenda juni en juli 2020
Maandag 1 juni

2e Pinksterdag, alle kinderen vrij

Maandag 8 juni

Alle kinderen weer hele dagen naar school
Chromebooks weer inleveren

Vrijdag 12 juni

Herstart schakelklas

Maandag 15 juni

Vergadering OuderCommissie (OC)

Maandag 22 juni

Vergadering Medezeggenschapsraad (MR)

Vrijdag 26 juni

Nieuwsbrief 12 verschijnt

Maandag 29 juni

Studiedag, alle kinderen vrij

Woensdag 1 juli

Rapport mee

Donderdag 9 juli

Wisseluurtje, kinderen maken kennis met groep en
leerkracht volgend schooljaar

Vrijdag 10 juli

Laatste schooldag, 12.00 uur uit.
Geen schakelklas.

Maandag 13 juli vrijdag 21 augustus

Zomervakantie

Maandag 24 augustus

Eerste schooldag schooljaar 2020-2021

11.00-12.00 uur

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

We hebben jullie gemist...
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Wat is het fijn om weer de kinderen in de school te hebben. Na bijna 2 maanden thuisonderwijs met
veel contact via telefoon en/ of beeldscherm is het, ook voor ons, weer genieten van live contact. Op
8 juni gaan we waarschijnlijk weer helemaal open, alle kinderen komen dan weer alle dagen naar
school. Dit wordt duidelijk in de komende week. We werken samen toe naar de afronding van het
schooljaar. Het gaat wel anders; zo zijn er geen schoolreisjes, geen vieringen in de grote zaal en zal
het afscheid van groep 8 er ook anders uitzien. Momenteel wordt er, samen met de kinderen,
gekeken naar een passende vorm van afscheid van hun basisschooltijd.
Een aantal schoolontwikkelingen zijn natuurlijk doorgegaan de afgelopen periode. Zo is de formatie
voor volgend schooljaar zo goed als rond, staat de planning in de steigers, hebben we een nieuwe
taalmethode gekozen en zit het schoolplan 20-24 in de afrondende fase.
We hopen dat we alle kinderen weer in de school mogen verwelkomen vanaf 8 juni!
Met vriendelijke groet,
Annejan Kroneman, Directeur BS het Kleurrijk

Vanaf 8 juni alle kinderen weer naar school
Naar alle waarschijnlijkheid gaan alle basisscholen weer volledig open op 8 juni. Dit betekent dat alle
kinderen dan weer naar school komen. Dit gebeurt alleen niet als uit de lopende monitoring naar de
verspreiding van het virus in het primair onderwijs blijkt dat dit niet verantwoord is. Dit horen van
het kabinet.
Gisteravond hebben we het protocol ontvangen waarin een aantal praktische aspecten rondom
veiligheid en hygiëne staan. Dit protocol is een vervolgversie van het eerdere protocol wat gold vanaf
11 mei 2020. Deze richtlijnen blijven, naast die van het RIVM, gehandhaafd:
● Kinderen komen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school.
● Ouders/ verzorgers komen niet in de school.
● Gescheiden ingangen blijven gebruikt worden (groep 1 t/m 4 hoofdingang, groep 5 t/m 8
achteringang).
● Kinderen wassen vaak hun handen op school.
● Tussen kinderen hoeft geen 1.5 meter afstand bewaard te worden.
● Gymlessen bij voorkeur buiten.
● Trakteren doen we niet.
● Tussen personeelsleden onderling en tussen personeelsleden en kinderen moet zoveel
mogelijk 1.5 meter afstand bewaard worden.
● Kinderen met klachten (neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen,/ benauwdheid, tijdelijk
minder ruiken en proeven, koorts boven de 38⁰C) mogen niet naar school. Hooikoorts- of
chronische klachten vormen een uitzondering.
● Mochten kinderen op school klachten krijgen, dan worden ouders/ verzorgers gebeld. Uw
zoon/ dochter dient direct te worden opgehaald.
● Als iemand in het huishouden koorts boven de 38⁰C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft
de leerling thuis (nadat iedereen 24 uur klachtenvrij is, mag de leerling weer naar school).
● Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
Per 8 juni stopt de noodopvang.
U ontvangt van mij een definitieve bevestiging via Social Schools over het openen van de school per 8
juni.
Chromebooks
De Chromebooks die van school geleend zijn, dienen op 8, 9 of 10 juni weer ingeleverd te worden. U
hoeft de Chromebook niet schoon te maken of te ontsmetten. Kinderen kunnen hem afgeven bij
Martien, hij controleert en maakt ze schoon.
Schoolreisjes
Het zal u niet verbazen, de schoolreisjes voor dit jaar zijn geannuleerd. Dit is natuurlijk heel erg
jammer. De OC gaat in overleg over de (financiële) consequenties. Hierover wordt u, na dit overleg,
geïnformeerd.
Cito toetsen / Entreetoets
Deze afgelopen weken zijn voor ieder kind anders geweest. Niet ieder kind heeft evenveel kans
gehad op thuisonderwijs. De leerkrachten hebben de eerste periode gebruikt om ervoor te zorgen
dat iedereen zich weer fijn voelt in de klas, heel belangrijk.
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De leerkracht wil ook weten waar jouw zoon of dochter staat in zijn of haar ontwikkeling. Hiervoor
gebruikt de leerkracht naast observaties en methodetoetsen ook de LVS-toetsen
(leerlingvolgsysteem). Voor de juf of meester is het een hulpmiddel om te zien waar je kind staat in
zijn ontwikkeling. Zo ziet hij waar je zoon of dochter bijvoorbeeld extra hulp bij kan gebruiken of juist
extra uitdaging.
Wat zeggen toetsen na zo’n periode van thuisonderwijs?
Iedereen houdt er natuurlijk rekening mee dat de resultaten anders zullen zijn dan wanneer het een
gewoon schooljaar was, daar hoef je je geen zorgen over te maken. De juf of meester zal de
resultaten van de toetsen vooral gebruiken om te kijken naar de ontwikkeling van je kind sinds de
laatste afname (in januari) en daarvoor.
Is je zoon of dochter harder of juist minder hard gegroeid dan verwacht mag worden in deze tijd? De
leerkracht kan dan goed zien welke lesstof nog wat extra aandacht mag krijgen. En dat is dan ook het
belangrijkste doel van de toetsen.
Voor nu is het voornaamste dat de leerkracht precies weet waar jouw kind staat. En hoe hij jouw kind
het beste kan helpen. Jouw zoon of dochter krijgt zo het onderwijs dat het beste bij hem of haar
past.
De LVS toetsen worden in de komende weken afgenomen.
De entreetoets voor de kinderen in groep 7 wordt wel verplaatst naar begin volgend schooljaar. De
kinderen die nu in groep 7 zitten, maken de entreetoets dus aan het begin van groep 8. Wie kiezen
hiervoor omdat er zo- na een onrustige periode voor veel leerlingen - een extra moment om het
voorlopige schooladvies op te baseren ontstaat.
Nieuwe taal- en spellingmethode
Volgend schooljaar starten we met een nieuwe taal- en spellingmethode in de groepen 4-8. We
hebben gekozen voor Taal Actief. Deze keuze is gemaakt na een uitgebreid traject met het team en
met de kinderen. Taal actief sluit goed aan bij onze manier van werken en bij de behoeftes van de
kinderen op het Kleurrijk.
De leerkrachten zijn enthousiast over de duidelijke handleiding, het online aanbod en het werken op
niveaus.
Kinderen geven na de proeflessen aan dat ze de boeken er mooi vinden uitzien, dat de thema’s
aanspreken en dat de lessen leuk zijn.
De leerlingenraad heeft aangegeven dat Taal Actief een duidelijke opbouw heeft en overzichtelijk is.
De laatste weken van dit schooljaar gebruiken we om de overgang van de oude methode naar de
nieuwe methode soepel te laten verlopen. Tijdens de implementatie worden we begeleid door een
externe deskundige van Marant.
Studiedagen schooljaar 2020-2021
Hieronder een overzicht van de studiedagen van komend schooljaar. De kinderen zijn deze dagen
vrij. U vindt deze data ook al in de agenda van Social Schools.
Donderdag 8 oktober 2020
Dinsdag 3 november 2020
Woensdag 9 december 2020
Donderdag 7 januari 2021
Vrijdag 5 februari 2021
Woensdag 31 maart 2021
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Vrijdagmiddag 21 mei 2021 (ochtend gewoon school)
Maandag 28 juni 2021
Oproep MR; Gezocht nieuw MR-lid
Per volgend schooljaar (augustus 2020) zoeken we een nieuw lid voor de
oudergeleding van de MR. Dit in verband met het vertrek van een van de
leden van de oudergeleding.
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 vrijdag 12 juni 2020 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 oorsprong in het Willemskwartier.
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 van BS het Kleurrijk
Ouders:
Trui Willems Looman (moeder van Binck 8a)
Hanim Yücel Kalin (moeder van Ecrin 8b, Metehan 5a)
Maykel Schoonus (vader van Siem 1a)
Leerkrachten:
Esther (leerkracht rode unit 3/4b)
e.peters@bshetkleurrijk.nl
Marloes (leerkracht rode unit 3/4c)
m.derickx@bshetkleurrijk.nl
Lindy (leerkracht groene en rode unit 1/2a en 3/4b)
l.nelissen@bshetkleurrijk.nl
Formatie schooljaar 2020-2021
Momenteel worden de laatste gesprekken gevoerd met leerkrachten (invallers) over volgend
schooljaar. Vanaf de start van het schooljaar zijn Meral en Karlijn met zwangerschapsverlof. Zij zullen
dus vervangen worden. Ik heb er het volste vertrouwen in dat we het complete plaatje (de
klassenindeling en welke leerkracht staat volgend jaar voor welke groep) in de komende weken
bekend kunnen maken.
Opstart van Wijksport
Vanaf 2 juni start de gemeente weer met wijksport.
Elke dinsdag van 15.00 - 15.45 voor de groepen 3 t/m 5 en van 16.15-17.00 voor de groepen 6 t/m 8.
Het sporten is in de spoorkuil en er dient vooraf een toestemmingsformulier ingevuld te worden.
In de bijlage vindt u meer informatie.
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De kinderen hebben de informatie ook op papier mee naar huis gekregen.
Schooltuin en plein
Op de woensdagen hebben een aantal kinderen, o.l.v.
meester Peter, hard gewerkt aan de moestuinen van de
school. Er is o.a. veel onkruid weggehaald. De moestuin
ziet er weer top uit.
Vandaag is er, o.l.v. Martien en Peter, hard gewerkt op het
plein. De maskers, die nog in de opslag lagen, hebben een
mooie plek gekregen en er zijn plantjes gepland. Het ziet er
weer vrolijk uit!
Er komen nog meer verbeteringen op het schoolplein, de
leerlingenraad heeft hiervoor ideeën aangereikt. We
houden jullie op de hoogte.
Nieuws vanuit KION het Kleurrijk
Beste kinderen en ouders van het Kleurrijk,
Wat is het een gekke periode geweest. We hebben
afgelopen maand de kinderen een knutsel pakketje
gegeven. Het was erg leuk om te zien dat het zo goed met iedereen ging. Maar wat zijn we
ontzettend blij dat we zo veel van jullie nu eindelijk weer gewoon terug bij ons op de BSO hebben!
De kinderen zijn al volop aan het knutselen en spelen geweest. Binnenkort gaan we de vitrine
versieren met het thema “verkeer”. Als je er langs loopt, kijk dan even bij ons binnen om te zien wat
alle kinderen hebben gemaakt. Boven op het speelplein hebben verschillende kinderen een parcours
gemaakt voor elkaar en dit uitgevoerd. Over het klimrek, onder de bank en van de glijbaan. Zo gek als
je het maar kan bedenken! Het lijkt wel alsof de kinderen nooit weg zijn geweest, zo gezellig is het
weer! Het enige waar we nog aan moeten wennen is het vele handen wassen... Waar moeten jullie
nog aan wennen?
Veel liefs,
Team BSO het kleurrijk

INGEZONDEN
Onderwerp: Onderzoek naar Inside Out
Nijmegen, april 2020
Aan de ouders/verzorgers van kinderen van Het Kleurrijk,
Veel kinderen kijken graag naar films. Toch weten we nog heel weinig over de mogelijke positieve
invloed van films op kinderen en wat ze ervan opsteken. Vandaar dat dit onderzoek is gestart. Voor
dit onderzoek willen we graag kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar uitnodigen om mee te
doen aan een onderzoek naar de Disney · Pixar film Inside Out (Binnenstebuiten). Juist in deze
bijzondere tijden is het belangrijk om over emoties en gevoelens te blijven praten. Deze film kan
daarbij helpen.
Het onderzoek
De groep kinderen die meedoet aan het onderzoek wordt in tweeën gesplitst in groep A en groep B.
De ouders van de kinderen uit zowel groep A als groep B zullen een vragenlijst invullen die bestaat uit
10 vragen. Vervolgens zullen de kinderen in zowel groep A als groep B een vragenlijst invullen. Na het
invullen van de vragenlijst ontvangen de kinderen in groep A de film Binnenstebuiten.
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De kinderen in groep A krijgen één week de tijd om de film Binnenstebuiten minimaal één keer te
kijken, maar ze mogen de film zo vaak kijken als ze willen.
De kinderen in groep B ontvangen de film Binnenstebuiten nog niet. Na één week zullen de kinderen
uit groep A en groep B nog een keer een vragenlijst invullen. Vervolgens ontvangen de kinderen uit
groep B de film Binnenstebuiten.
Om mee te kunnen doen aan het onderzoek heeft u een computer of laptop nodig met een
internetverbinding. Het onderzoek vindt geheel online plaatst.
Hoe kunnen jullie deelnemen?
U kunt zich aanmelden voor dit onderzoek door een mail te sturen naar laura.broeren@student.ru.nl
De vragenlijst, test en vertrouwelijkheid van de gegevens
Het is belangrijk om te benadrukken dat alle gegevens anoniem verwerkt en vertrouwelijk
opgeslagen zullen worden. Bij het verwerken van de resultaten zijn de namen van de deelnemers
onbekend. Zowel u als uw kind kan op elk moment stoppen met het onderzoek wanneer u of uw kind
niet meer mee wilt doen. Dit kan zonder opgaaf van reden en zonder dat dit op enige wijze gevolgen
zal hebben voor u of uw kind.
Wanneer u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Laura Broeren via
laura.broeren@student.ru.nl
Met vriendelijke groet,
Laura Broeren
Dr. Rebecca de Leeuw
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