
Nieuwsbrief 5 ’21-‘22 Brede school het Kleurrijk 
 

Agenda januari en februari 2022 

Maandag 3 januari Besluit kabinet; scholen wel of niet open op 10 januari???? 

Maandag 10 januari Start school; fysiek of online. 

Woensdag 26 januari Inloopmoment unit Groen, 11.30 uur (indien de maatregelen het toelaten) 

Vrijdag 28 januari Nieuwsbrief #6 verschijnt 
 
Open dag voor nieuwe ouders (indien de maatregelen het toelaten) 

Donderdag 3 februari Studiedag; alle kinderen vrij 
 
GMR vergadering 

Maandag 7 februari  Inloopmoment unit Blauw, 14.00 uur (indien de maatregelen het toelaten) 
 
MR vergadering 

Donderdag 10 februari Inloopmoment unit Paars, 14.00 uur (indien de maatregelen het toelaten) 
 
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 

Donderdag 24 februari Inloopmoment unit Rood, 14.30 uur (indien de maatregelen het toelaten) 

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. 

 

Fijne feestdagen! 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

En toen moesten we weer dicht… 

Gelijk werd weer alles op alles gezet om toch een gezellige afsluiting met elkaar te hebben. Mede 

dankzij de flexibiliteit van u als ouders/ verzorgers hebben we samen ontbeten op school. De 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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geplande activiteiten werden een week vervroegd en zo is er een gezellig kerstfeest gevierd in de 

groepen.  

Binnen een paar uur was er een rooster voor de organisatie van de noodopvang en zijn er afspraken 

gemaakt tussen collega’s om alvast voorbereidingen te treffen voor een eventuele overgang naar 

online lesgeven vanaf 10 januari. Heerlijk zo’n pro-actief en betrokken team. 

Mochten we vanaf 10 januari online les gaan geven, dan wordt u in de laatste vakantieweek hierover 

geïnformeerd.   

In deze nieuwsbrief leest u meer over de kerstviering, is er nieuws vanuit de MR en informatie over 

het aanmelden van nieuwe kinderen. Veel leesplezier!  

  

Ik wens jullie allemaal, namens het personeel van BS het Kleurrijk, gezellige kerstdagen en een 

gezond 2022! 

 

Met vriendelijke groet, 

Annejan Kroneman, Directeur BS het Kleurrijk 

 

 
 

Kerstviering op BS het Kleurrijk 

Tijdens de kerstviering in de groepen is er een, door juf Wyneke geschreven, kerstlied gezongen. 

Hieronder vindt u de tekst. 

 

Jingle bells - Het Kleurrijk 2021 

 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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Het is de tijd van het jaar 

De kerstboom die staat klaar 

Maar 2021 

was toch echt wel raar 

Corona gaat niet weg 

Quarantaine is dikke pech 

Toch gaan we vol goede moed 

Het nieuwe jaar tegemoet 

 

Jingle bells, jingle bells 

Het Kleurrijk staat weer klaar 

Ik wens jou een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar! 

Jingle bells, jingle bells 

Niets is er zo fijn 

Om in deze wintertijd 

gezellig samen te zijn. 

 

Op school is hard gewerkt 

Ook al waren we soms beperkt 

Met mondkapje of test 

Maar samen zijn we op ons best 

Dus ik schrijf mijn kerstwens op 

En hang hem in de top 

Mijn kerstwens is voor jou en mij 

Ik wens iedereen gezond en blij 

 

Jingle bells, jingle bells 

Het Kleurrijk staat weer klaar 

Ik wens jou een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar! 

Jingle bells, jingle bells 

Niets is er zo fijn 

Om in deze wintertijd 

gezellig samen te zijn. 

 

 

Op ons schoolplein hebben we ook een verlichte kerstboom staan. De kinderen hebben hun 

kerstwensen in de boom gehangen. Hieronder een paar foto’s. 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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Vanuit de MR 

(G)MR  
De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk overlegorgaan en regelt de inspraak bij beslissingen 
van de school. De rechten en de plichten van zowel de oudergeleding als de personeelsgeleding van 
de MR liggen vastgelegd in de 'wet Medezeggenschap op Scholen'. Dit is verder uitgewerkt in het 
MR-statuut van de Stichting St. Josephscholen en het MR-reglement. Hierin staat ook vermeld hoe de 
MR-leden worden gekozen. Op Brede school het Kleurrijk streeft de MR naar een samenstelling van 
de oudergeleding, die een afspiegeling vormt van de gemixte populatie aan leerlingen.   
Op school worden voortdurend beslissingen genomen. Het schoolbestuur en de schoolleiding zijn 
verantwoordelijk voor beslissingen die zowel onderwijs gerelateerd als meer praktisch zijn. Besluiten 
die de directie en/of het schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad 
(MR). Deze bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten.  
 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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De oudergeleding bestaat uit:  
Rudie Fokker 
Derya Özer 
Maykel Schoonus 
 
Hallo allemaal,   
Ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is Rudie Fokker en ik ben 47 jaar oud. 
Partner van Marieke, vader van Demi die inmiddels op de middelbare school 
zit en vader van Liam die in groep 5-6C zit bij meester Tom. In 1976 ben ik in 
het Willemskwartier komen wonen, waardoor ik mij nauw betrokken voel met 
de wijk. Ik heb mij daarom ook vorig jaar beschikbaar gesteld voor de MR van 
het Kleurrijk. Ik wil hiermee een positieve bijdrage leveren aan de gang van 
zaken van het Kleurrijk.   
Mvg, Rudie Fokker  
 

Ik ben Maykel Schoonus vader van Siem (groep 3) en van Guus (bijna groep 1).  
Sinds april 2019 ben ik lid van de MR geworden, omdat ik graag mee wil 
werken aan een goede en fijne school, waar mijn twee kinderen de komende 
jaren zullen verblijven. In de tijd dat ik nu actief ben in de MR, heb ik gemerkt 
dat er een prettige organisatie is, en dat we als MR samen met de 
schoolleiding op een goede en constructieve manier samen kunnen werken.  
Ik woon sinds 2014 in Nijmegen, sinds 2018 in deze mooie wijk, samen met 
Nicole en onze twee zoons Siem en Guus. Van huis uit ben ik opgeleid als 
beeldend kunstenaar en kunsthistoricus, maar heb me een aantal jaar geleden om laten scholen en 
werk sinds 2018 als functionaris gegevensbescherming voor @voCampus. Dat is een schoolbestuur 
met veertien VO-scholen in Nijmegen en omgeving. Vanuit deze achtergrond breng ik al wat ervaring 
mee uit de onderwijswereld en ligt mijn specialisatie op het gebied van informatiebeveiliging, privacy 
en ICT.  
In de vrije tijd, die heel af en toe nog overblijft, probeer ik af en toe zelf nog wat kunst te maken, 
mountainbike ik en bezoek ik graag concerten. En als je meer wilt weten, hoor ik het graag!  

  
De personeelsgeleding bestaat uit: 
Meral Bekdemir groepsleerkracht unit paars groep 5-6 A  
Marloes Derickx groepsleerkracht unit groen groep 1-2 A  
Anoeska Spijkers groepsleerkracht unit groen groep 1-2 C  

  
Contact  
U kunt op verschillende manieren met de MR in contact komen:  

• via de mail aan de MR-leden (MR@bshetkleurrijk.nl)  
• aanspreken op school of elders  
• vergadering bijwonen: elke vergadering van de MR is in principe openbaar (neem 
s.v.p. contact op met een van de leden indien u een vergadering wilt bijwonen)  

  
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad  
Naast de MR heeft de Stichting St. Josephscholen (SJS) een Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR heeft een adviesfunctie en instemmingsrecht t.a.v. 
besluiten genomen door het bestuur.  
  
GMR geleding  
Jelle Terpstra (oudergeleding)  
Anoeska Spijkers (personeelsgeleding)  

http://www.bshetkleurrijk.nl/
mailto:MR@bshetkleurrijk.nl


 

 

        Thijmstraat 40C 6531 CS Nijmegen        ☎ 024-3551566                 www.bshetkleurrijk.nl  

  
Mocht u vragen hebben over zaken die passen bij de MR, dan horen wij deze graag!  
Met vriendelijke groeten,  
MR het Kleurrijk 

 

Inspectierapport 

Zoals eerder aangegeven in de nieuwsbrief hebben we als school voldaan aan de herstelopdracht van 

de inspectie. Hier zijn we blij mee en trots op. Inmiddels is het inspectierapport openbaar en staat 

het op de site van de inspectie en op scholenopdekaart.nl. 

 

Open dag 

Op 28 januari hebben we, als de maatregelen het toelaten, een open dag voor ouders/ verzorgers die 

geïnteresseerd zijn in onze school. We doen hierbij een beroep op u; u bent namelijk een 

ambassadeur van het Kleurrijk. 

Kent u gezinnen in de wijk met jonge kinderen? Wilt u ze dan wijzen op onze school en attenderen op 

de open dag. Wij zijn altijd bereid om trots te vertellen over het Kleurrijk en verzorgen graag een 

rondleiding. 

 

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  

Stips blijven open! 
De Stip in ’t Hert blijft geopend voor bewoners! Zijn er vragen over geldzaken, wil je iets weten over 
het openbaar vervoer en bus-abonnementen of ben je op zoek naar iemand die advies kan geven 
over belastingzaken, dan ben je van harte welkom! 
De Stip is geopend op: 
Dinsdag 13.00-16.00 uur 
Woensdag 9.30-12.30 uur 
Donderdag 13.00-16.00 uur 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
http://www.schoolwijzernijmegen.nl/
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Activiteiten van Bindkracht10 
Het jongerenwerk en kinderwerk heeft een aantal buiten-activiteiten op de planning staan: 
Speurtocht BINGOOO!! 
Dinsdag 28 december 
12.00 uur – 13.00 uur  
Voor groep 2 tot en met 4  
Aanmelden kan via Alyssa: 0682518539 
 
Spel Among Us 
Dinsdag 28 december 
14.00-15.00 uur 
Voor groep 5 tot en met 8 
Aanmelden kan via Alyssa: 0682518539 
 
Spel jachtseizoen 
Donderdag 30 december 
13.00-15.00 uur 
Aanmelden is niet nodig 
Verzamelen voor ’t Hert 
 
Vrijdag 31 december 
13.00-15.00 uur 
Mini voetbaltoernooi 
Cruyffcourt 
Aanmelden is niet nodig 
Verzamelen op het Cruyffcourt 
 
Daarnaast hebben de jongerenwerkers voor de meiden die deelnemen aan de meidenactiviteit 
knutselpakketjes uitgedeeld. Daar zat papier in, een voorbeeld hoe je een mooie kerstster kan 
maken, een pakje stiften, een kleurplaat en puzzels. Zo hoef je je voorlopig niet te vervelen! 
 
De opbouwwerker Sonia Davelaar heeft ook deze periode weer de “aan bel actie” en belt ze aan bij 
bewoners voor een praatje. Daarnaast deelt ze ook leuke pakketjes uit voor degene die dit graag 
willen. 
 
Vuurwerk 
Ook dit jaar wordt er geen knalvuurwerk afgestoken. Siervuurwerk mag wel, dus rotjes en sterretjes 
bijvoorbeeld. Helaas is er op tik tok een challenge te zien waarbij kinderen dit vuurwerk uitstampen 
en zijn er inmiddels kinderen in Nederland die brandwonden hebben op hun voeten. We willen 
voorkomen dat dit ook gebeurt bij de kinderen in het Willemskwartier dus houd de kinderen in de 
gaten.  
Je kan samen met je kind(eren) naar dit filmpje kijken: 

https://www.youtube.com/watch?v=nAY9WFZpJoY 
 

   

 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=nAY9WFZpJoY
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Nijmeegse Winterweken 
Nijmegen leeft deze Kerstvakantie! Gezelligheid, sfeer, activiteiten voor 
jong en oud en prachtige verlichting; je vindt het allemaal in de binnenstad 
tijdens de Nijmeegse Winterweken. Van 18 december t/m 9 januari is de 
stad prachtig aangekleed met kerstverlichting én acht grootse 
indrukwekkende lichtsculpturen. In de Stevenskerk hebben we ook dit jaar 
weer een spetterend kinderprogramma en de winterwensboom waar je 
een wens voor een ander in kan hangen. 
Kijk voor alle informatie op www.nijmeegsewinterweken.nl  
 
Spreekwoordenroute voor kids 
Deze ontdekkingsroute langs de prachtige lichtsculpturen over 
spreekwoorden is speciaal gemaakt voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. 
Samen met Spic en Span kun je van alles leren over spreekwoorden terwijl 
je de stad ontdekt, naar de mooie lichtsculpturen wandelt en kennis maakt 
met vele ondernemers uit Nijmegen. 
De boekjes voor de spreekwoordenroute zijn gratis te verkrijgen bij vele 
Nijmeegse ondernemers en in de Stevenskerk, voor de locaties kijk je op nijmeegsewinterweken.nl. 
 
Sportactiviteiten 
In de kerstvakantie zijn er verschillende sportactiviteiten ion de buitenlucht. Deze worden 
georganiseerd door SportXtra. Zie hieronder het overzicht. 

 

  

http://www.bshetkleurrijk.nl/
http://www.nijmeegsewinterweken.nl/
https://www.intonijmegen.com/agenda/jaarlijkse-evenementen/winterwekennijmegen/spreekwoordenroute-voor-kids

