
Nieuwsbrief 12 ’21-‘22 Brede school het Kleurrijk 
 

Agenda juli en augustus 2022 

 Zomervakantie! 

Maandag 29 augustus Eerste schooldag schooljaar 2022-2023 

Woensdag 31 augustus Luizenkammen 

Vrijdag 2 september Nieuwsbrief #1 verschijnt 

Woensdag 14 september Hercontrole luizenkammen 

Donderdag 15 september Ouderinformatieavond, 18.30 – 20.00 uur 

Maandag 19 september Inloopmoment unit Blauw, 8.30 – 9.30 uur 

Dinsdag 20 september Inloopmoment unit Groen, 8.30 – 9.30 uur 

Week van 26 sept. Week tegen het pesten 

Maandag 26 september Inloopmoment unit Paars, 8.30 – 9.30 uur 

Donderdag 29 september Studiedag, alle kinderen vrij 

Vrijdag 30 september Nieuwsbrief #2 verschijnt 

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

 

Fijne zomer! 

Beste ouder(s)/ verzorger(s),  

Het schooljaar 2021-2022 zit erop. De afgelopen studiedag hebben we met elkaar het jaar 

geëvalueerd en de plannen voor komend schooljaar afgestemd. We 

kijken tevreden terug; de taal- en spellingmethode is goed 

ingevoerd, we hebben vruchten kunnen plukken van de intensieve 

teamscholing, mooi waren hierbij de complimenten op basis van de 

collegiale consultaties van onze externe deskundige tijdens de 

studiedag van 28 juli. We hebben in december het inspectietraject 

goed afgerond en er is een prima en intensievere samenwerking met 

de Brede schoolpartners geweest.  

Na de evaluatie hebben we als team het schooljaar afgesloten met een echte survivaltocht en een 

lekkere BBQ.  

Via deze weg wil ik graag de (extra) betrokken ouders/ verzorgers bedanken voor hun hulp het 

afgelopen jaar. Zonder hulp van OC, MR, biebouders, klassenouders, luizenkammers, rij-ouders 

tijdens uitstapjes, poetsouders, handige klusouders, knutselouders, leesouders en 

gastdocentenouders was het onderwijs voor onze kinderen minder leuk geweest. Heel erg bedankt 

voor de hulp. Hopelijk kunnen we volgend schooljaar weer op jullie rekenen! 

Een aantal ouders/ verzorgers neemt afscheid van het Kleurrijk. Dit omdat hun zoon of dochter naar 

het Voortgezet Onderwijs gaat of naar een andere basisschool. Ik bedank jullie voor het vertrouwen 

wat jullie in onze school hebben gehad. Ik wens jullie en jullie kind(eren) alle goeds. 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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Rest mij op dit moment niets anders dan jullie allemaal een goede zomer toe te wensen! 

Tot maandag 29 augustus! 

 

Met vriendelijke groet, 

Annejan Kroneman, Directeur BS het Kleurrijk 

 

 

 

Afscheid 

Aan het eind van dit schooljaar nemen we ook afscheid van een aantal collega’s.  

Roy en Chey hebben een tijd bij ons ingevallen in unit Rood. Beide collega’s gaan weer werken in de 

poule van invallers. 

Meester Arjen heeft in alle groepen gestaan. Hij heeft ons afgelopen jaar enorm ondersteund. Door 

zijn inzet konden leerkrachten met groepjes kinderen werken, oudergesprekken voorbereiden en 

voeren en we hebben Arjen vaak kunnen inzetten om te voorkomen dat we groepen naar huis 

moesten sturen. Arjen gaat verder studeren. 

Meester Huub heeft het hele jaar ingevallen in unit Groen. Een meester bij de kleuters; wat een 

weelde! Meester Huub heeft een nieuwe baan binnen de stichting; op De Boomgaard in Nijmegen 

Noord. 

Meester Tom heeft de afgelopen jaren naar volle tevredenheid bij ons op school gewerkt. Tom is, 

naast een goede leerkracht, ook een fijne collega. We vinden het jammer dat Tom op een andere 

school gaat werken (De Sterredans). We gaan je missen Tom! 

 

Het doet pijn om afscheid te moeten nemen van 5! meesters. We bedanken ze allemaal voor hun 

inzet voor de kinderen van het Kleurrijk en wensen ze allemaal veel plezier in hun nieuwe baan! We 

zeggen gewoon tot ziens! 

 

Even voorstellen 

Vanaf komend schooljaar verwelkomen we drie nieuwe collega’s op het Kleurrijk. Twee van hen 

stellen zich hieronder alvast voor. 

 

Juf Hilde 

Ik ben Hilde, 38 jaar, moeder van 2 hele leuke dochters (6 en 8 jaar) en ik 
woon in Lent.  
Twee jaar geleden heb ik de stap gewaagd om het prachtige vak van 
leerkracht te gaan leren en dit is me vanaf dag 1 heel goed bevallen. Na de 
zomervakantie, waarin ik ga kamperen met de kinderen en mijn vriend, 
mag ik aan de slag op het Kleurrijk. Op woensdag en donderdag ben ik er in 
unit rood en op vrijdagochtend in unit groen. Ik kijk er naar uit om elkaar te 
ontmoeten en heb veel zin om te beginnen op het Kleurrijk! Tot na de 
zomer, fijne vakantie!  
 

 

 

 

 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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Juf Loes 

Hoi allemaal!  

Ik ben Loes, 21 jaar jong en woon sinds kort in het mooie Nijmegen. Na vier jaar van studie en stages 
kan ik met trots zeggen dat ik vorige week ben afgestudeerd aan 
de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs, afgekort 
ALPO. De ALPO is een gecombineerde studie van zowel de Pabo 
als Pedagogische Wetenschappen, waar ik de afgelopen vier jaar 
met veel plezier van alles heb geleerd rondom de ontwikkeling 
van kinderen en het onderwijs. Ik kijk er naar uit om mijn 
opgedane kennis en ervaring nu in de praktijk te kunnen gaan 
brengen! 
Vanaf volgend schooljaar zal ik twee dagen (maandag, dinsdag) 
werkzaam zijn binnen unit blauw in groep 7-8. Een nieuwe uitdaging, waar ik enorm veel zin in heb! 
Hiernaast zal ik mezelf verder specialiseren in het orthopedagogische vakgebied, aangezien ik in 
september start met de master Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen. Ik kijk er naar uit om volgend jaar mijn ervaringen als leerkracht én mijn kennis op de 
universiteit uit te breiden.  
Om tussen het werken en leren door te ontspannen, haal ik veel voldoening uit sporten. Drie keer 
per week leef ik me uit op het korfbalveld in Leunen, waarbij ik fanatiek elke wedstrijd probeer te 
winnen. Daarnaast houd ik ervan om met vriendinnen te terrassen of spelletjes te spelen, waarbij ik 
soms ook net iets té fanatiek ben.  
Ik wens iedereen een hele fijne vakantie en wie weet tot volgend jaar! 
Groetjes, 
Juf Loes  
 

Vacature groep 7-8b vervult!  

Ik ben blij te kunnen melden dat ook de vrijdag in de groep van juf Esther volgend 

jaar het hele jaar bezet is. We verwelkomen meester Bob bij ons in het team. Bob zal 

zich aan het begin van volgend schooljaar voorstellen.  

 

Afscheid groep 8  

Het schooljaar zit erop. Na een volledig schooljaar (alsof het heel gek is dat 
dit is gebeurd) hebben de leerlingen uit groep 8 afgelopen woensdag de 
deur definitief achter zich dicht gedaan. 
Een schooljaar waarin weer ouderwets activiteiten als het schoolkamp en 
de eindmusical op het programma stonden én dus door konden gaan. 
Groep 7 en 8 zijn voor het eerst te gast geweest in Beers waar vlotten 
werden gebouwd, een stormbaan werd getrotseerd en menig leerkracht 
tegen de vlakte werd gewerkt met Bubblebal. Tot grote hilariteit van onze 
bovenbouwers zult u begrijpen. 
 
Voor groep 8 stond daarna het toetje op het programma in de vorm van de eindmusical. De weg 
hiernaartoe was, om in onderwijstermen te spreken, er eentje met een grillig ontwikkelingsverloop. 
Vol goede moed werden de liedjes geoefend, danspasjes ingestudeerd en werden er teksten 
ingestampt. De spanningsboog kan niet altijd gespannen zijn dus zo nu en dan hadden onze 
schoolverlaters er iets minder zin in. Volkomen logisch natuurlijk. Het eindresultaat heeft er helemaal 
niet onder geleden want groep 8 kreeg 's middags de handjes van de leerlingen uit Unit Rood, Paars 
en Blauw op elkaar en deed het 's avonds nog eens dunnetjes over voor alle ouders, broers en 
zussen. Ook hier een oorverdovend applaus! 
 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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Het maakt mij dan ook trots om groep 8 op deze manier de vakantie in te sturen en te weten dat de 
verschillende middelbare scholen er een stel hele leuke leerlingen bij gaat krijgen in september! 
Voor iedereen een hele fijne vakantie en tot volgend schooljaar,  
Wouter 
 

Foutje 

In de vorige nieuwsbrief staat een typefout bij de inloopmomenten van unit Groen. Er staat 20 

november, dit moet zijn 10 november 2022. In de agenda van Social Schools staat het wel goed. 

 

Social Schools 

In de zomervakantie wordt Social Schools weer helemaal bijgewerkt. De kinderen en leerkrachten 

komen in hun nieuwe groepen. Hierdoor gaan foto’s, die afgelopen jaar gedeeld zijn, verloren. Dus 

wilt u ze bewaren, dan dient u ze voor 1 augustus zelf op te slaan. 

Wist u dat… 

… de agenda in Social Schools en op de website voor komend schooljaar al gevuld is; deze agenda 

wordt continue bijgewerkt en is dus altijd up-to-date. 

… u zelf in de app kunt aangeven of u uw contactgegevens wilt delen met andere ouders/ verzorgers 

uit de groep van uw kind? Handig voor bv. speelafspraakjes. 

 

MR 

De stemmen zijn, onder toeziend oog van een ouder uit de MR, geteld. We verwelkomen Eva van 

Sebille als nieuwe vertegenwoordiger van alle ouders in de MR! We kijken uit naar een prettige 

samenwerking. 

  

  

  

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  
 
Flyers  
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u twee flyers over het aanbod van Bindkracht 10 in de 
zomervakantie. 
 
Zomerprogramma Ouder Kind Centrum (OKC) 
De medewerkers van Bindkracht10 gaan er komende 
zomervakantie weer op uit! 
Iedereen mag aansluiten! Voor koffie/thee, iets te 
drinken voor de kinderen en iets lekkers wordt 
gezorgd! 
Je mag je van te voren aanmelden bij: 
Dianne.frederiks@bindkracht10.nl 
 
We gaan naar diverse speeltuinen op de volgende dagen: 
Dinsdag 19 juli   speeltuin Staddijk 
Donderdag 21 juli  speeltuin Leemkuil (eigen bijdrage van € 3,50) 
 
Dinsdag 23 augustus  speeltuin Het Veldje 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
mailto:Dianne.frederiks@bindkracht10.nl
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Donderdag 25 augustus  speeltuin Staddijk 
 
Voor meer informatie over vertrektijden en kosten, mail Dianne! 
 

  

  

 
 
 
Ingezonden: 
 

Beste ouders of verzorgers,  

 

Kinderen die plezier hebben in lezen, pakken vaker een boek en worden 

beter in taal. Met boeken vergroot je je kennis van de wereld om je heen. 

Je verplaatst je in een ander, je prikkelt je fantasie. Kortom: lezen doet je 

groeien en vergroot je wereld. Daarom werken we samen met de 

Bibliotheek Gelderland Zuid en hebben we een Bibliotheek op school.  

In de Bibliotheek op school zijn de mooiste en nieuwste boeken te leen zoals leesboeken, 

informatieboeken, prentenboeken en strips. Leerlingen kunnen boeken uit de kasten in de 

Bibliotheek op school lenen én boeken reserveren uit de hele collectie van de Bibliotheek 

Gelderland Zuid. De gereserveerde boeken worden op school bezorgd.  

De Bibliotheek op school wordt gerund door een team vrijwilligers van de school onder 

leiding van Miranda van Rodijnen 

 

Gratis jeugdlidmaatschap Bibliotheek Gelderland Zuid 

De bibliotheek en de school werken intensief samen, maar dit betekent niet dat je kind 

automatisch lid is van de Bibliotheek Gelderland Zuid. Wil je kind onbeperkt boeken lenen, 

ook buiten schooltijd en in de vakantie? Dat kan via de reguliere vestigingen van de 

Bibliotheek Gelderland Zuid. Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis jeugdlid worden. Ze hebben 

dan ook toegang tot e-books en luisterboeken en krijgen korting op jeugdactiviteiten. Kijk op 

www.obgz.nl/lid-worden 

voor meer informatie.  

Wij wensen je kind veel leesplezier! 

 

Met vriendelijke groet, 
 

de Bibliotheek Gelderland Zuid 
  

http://www.bshetkleurrijk.nl/
http://www.obgz.nl/lid-worden
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SportXtra 

  

http://www.bshetkleurrijk.nl/

