
Nieuwsbrief 2 ‘20-’21 Brede school het Kleurrijk 

 

 

Agenda september en oktober 2020 

Maandag 28 september MR vergadering 

Woensdag 30 september Start Kinderboekenweek 
Groep 1-2B bezoek aan bibliotheek Muntweg 

Maandag 5 oktober Groep 1-2A bezoek aan bibliotheek Muntweg 

Woensdag 7 oktober Groep 1-2C bezoek aan bibliotheek Muntweg 

Donderdag 8 oktober Studiedag, alle kinderen vrij 

Week van 12 oktober Oudergesprekken 

Dinsdag 13 oktober Unit Groen excursie kabouterpad 

Donderdag 15 oktober Groep 7-8A excursie Regionaal Archief 

Vrijdag 16 oktober Groep 7-8B excursie Regionaal Archief 

19 - 23 oktober Herfstvakantie 

Vrijdag 30 oktober Nieuwsbrief 3 verschijnt 

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

 

Het laatste nieuws…  

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar. U leest onder andere informatie over de 

komende welzijnsgesprekken, over trakteren, over de ouderbijdrage, over de kinderboekenweek en 

er is babynieuws. 

Maar eerst informeer ik u graag over de ontwikkelingen en gevolgen van het Coronavirus specifiek 

voor onze school. 

 

Ventilatie/ binnenklimaat 

Zoals als eerder gecommuniceerd namens de gemeente Nijmegen zijn er aanpassingen gedaan aan 

het klimaatsysteem in ‘t Hert. We merken op school duidelijk verbetering. Ook de CO2 meters die we 

rouleren in de groepen, bevestigen dit. We monitoren dit continue en ik heb regelmatig overleg met 

de gemeente en het installatiebedrijf waarin we het binnenklimaat bespreken. 

 

Ziekmeldingen kinderen 

Vorige week vrijdag zijn de richtlijnen voor kinderen aangepast. Kinderen met verkoudheidsklachten 

mogen naar school. Hierover heeft u van mij een bericht ontvangen op maandag 21 september. In de 

bijlage treft u een handige beslisboom aan. Deze kan u helpen om te bepalen of uw kind naar school 

mag.  

Onze voorkeur van ziekmelden gaat uit naar het melden via Social Schools. Dit is het meest efficiënt. 

Wilt u in het geval van Corona gerelateerde meldingen wèl even naar school bellen? Op deze manier 

houden we beter zicht op de situatie op school. 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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Afwezigheid personeel 

Personeel moet bij klachten thuis blijven en zich laten testen. Dit is de afgelopen periode 

verschillende keren gebeurd. Alle testuitslagen waren negatief, geen Corona dus. Gelukkig hebben 

we elke keer nog een invaller kunnen regelen. We merken dat de druk op de invallers groot is. Als er 

geen invallers meer beschikbaar zijn en we hebben geen interne oplossing, dan doe ik een beroep op 

ouders/ verzorgers. De kinderen uit de betreffende klas dienen dan thuis opgevangen te worden. Dit 

proberen we natuurlijk te voorkomen, maar eerlijk gezegd houd ik mijn hart vast …  

U ontvangt van mij een spoedbericht via Social Schools als er geen leerkracht beschikbaar is voor de 

klas van uw kind.  

 

Trakteren 

Bij de start van het schooljaar was er nog veel onbekend wat het volledig openen van de scholen 

voor consequenties zou hebben. Daarom hebben we zoveel mogelijk “bij het oude gelaten”. Vandaar 

dat trakteren nog niet mogelijk was. Nu we merken dat het op het Kleurrijk erg goed gaat, kunnen 

we het trakteren weer toestaan. Dus vanaf nu mag er bij verjaardagen weer getrakteerd worden op 

school. We vragen wel om de traktatie op een dienblad o.i.d. mee te geven aan uw kind. Hij/ zij moet 

het zelf mee naar binnen kunnen nemen en de kinderen kunnen het dan zelf pakken. Het RIVM geeft 

op haar website aan dat de kans op besmetting via voedsel zeer gering is.  

Wij zijn op school dol op gezonde traktaties.  

 

Ouders/ verzorgers in de school 

De situatie is en blijft voorlopig; alleen op afspraak of na overleg mogen ouders/ verzorgers de school 

in. We missen het directe contact met jullie, aan de andere kant merken we dat we ‘s morgens snel 

en rustig kunnen starten met de lessen. Ook zien we (al een tijdje) dat de kinderen erg zelfstandig 

naar binnen gaan, op elkaar letten en rekening met elkaar houden. Mocht u vragen hebben aan de 

leerkrachten, neem gerust contact op via Social Schools. Via de oudercommissie ontvingen wij de tip 

om een foto-overzicht van alle collega’s te maken. Deze vindt u in de bijlage bij deze nieuwsbrief en 

op onze website. 

Een aantal hulpouders zijn weer actief in de school (bv. bij de Bieb op school of in de groene en rode 

unit). Hier zijn we blij mee. Bij deze ouders wordt elke keer een gezondheidscheck gedaan en bij 

klachten blijven ze thuis. Ook houden ze 1,5m afstand van andere volwassenen. 

Zolang de situatie het toelaat, kunnen we dit continueren. 

Als school zijn we tevreden hoe iedereen zich netjes aan de afspraken houdt. Dank daarvoor. 

 

Met vriendelijke groet, 

Annejan Kroneman, Directeur BS het Kleurrijk 

 

Babynieuws 

In de vakantie is juf Meral bevallen van een gezonde zoon. 

Zijn naam is Mete. 

En op 5 september is juf Karlijn bevallen van een gezonde 

dochter, haar naam is Cato. 

We wensen beide gezinnetjes veel geluk en gezondheid! 

 

Juf Esther heeft verteld dat ze zwanger is. We wensen haar een goede zwangerschap.  

http://www.bshetkleurrijk.nl/
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/verspreiding
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Inschrijven Welzijnsgesprekken 
In de week van 12 tot 16 oktober zijn de welzijnsgesprekken op school. Tijdens deze 
oudergesprekken gaat u met de leerkracht van uw zoon en/of dochter in gesprek over het 
welbevinden op school. Dinsdag 13 oktober is de gezamenlijke avond. Voor deze gesprekken dient u 
zich in te schrijven. Dit gaat via Social Schools en kan vanaf 5 oktober 16.00 uur. U krijgt hierover, via 
Social Schools, een bericht van de leerkracht. 
De gesprekken vinden in principe op school plaats. Hiervoor gelden de volgende afspraken: 

● Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar. 

● Ouders/ verzorgers mogen alleen op afspraak/ na overleg de school in. 

● Bij binnenkomst wordt er een triage (gezondheidscheck) uitgevoerd en vragen we u om bij 

binnenkomst beneden in de hal de handen te desinfecteren. 

● Bij klachten blijft u thuis. U kunt de afspraak verzetten. 

U als ouder(s)/ verzorger(s) en de leerkrachten hebben altijd het recht aan te geven het gesprek 

liever telefonisch of via beeldbellen te willen voeren. Dit respecteren we van elkaar. 

LET OP: De gesprekken voor groep 8 zijn, i.v.m. de uitslag van de Entree-toets, in de eerste week na 

de herfstvakantie.  

 

Aanbod cognitief sterke kinderen 

Eén van de doelen uit ons vierjarig schoolplan is het het creëren van een onderwijsaanbod voor de 

cognitief sterkere leerlingen. Na onderzoek en afstemming heeft dit inmiddels geresulteerd in een 

visie en een voorlopig concreet aanbod. 

Deze week zijn we gestart met het structureel aanbieden van verrijkende en verdiepende opdrachten 

aan de leerlingen die wat extra uitdaging aankunnen in kleine groepjes buiten de groep. Concreet 

ziet dit er als volgt uit: Twee keer per week wordt er met deze kinderen gewerkt. De eerste keer 

krijgen ze instructie van Esther of Leanne voor de verdiepende en verrijkende opdrachten. De 

tweede keer krijgen de kinderen extra begeleiding bij deze verdiepende opdrachten van Leanne, 

Esther of een hulpouder. Daarnaast geeft de leerkracht verdere begeleiding in de groep. Net als vorig 

jaar verzorgt Wyneke de begeleiding van deze kinderen in unit groen.  

Aangezien we geen kinderen van de normale leerroute afhalen, hoeft er geen toestemming te 

worden gegeven door ouders/ verzorgers. Uiteraard wordt u, indien van toepassing, de komende 

periode geïnformeerd.  

Op een later moment informeren we u graag verder over de inhoud en de eerste ervaringen. 

Kinderboekenweek 

Het is weer bijna zo ver! Van 30 september t/m 11 oktober is de 

Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema van de Kinderboekenweek ‘En toen?’. 

Hiermee duiken wij de geschiedenis en natuurlijk de boeken in en gaan wij in de 

units ons eigen museum maken. Elke unit krijgt een ander thema om mee aan de 

slag te gaan. Welke thema’s dit zijn, houden wij nog even geheim. Uiteraard 

zullen wij aan het eind van de Kinderboekenweek een digitale rondleiding geven 

via Social Schools zodat jullie thuis ook mee kunnen genieten van ons museum. 

Op dinsdag 6 oktober zullen alle leerkrachten wisselen van klas om in een andere 

klas voor te lezen. Ook duiken de leerkrachten in hun oude fotoalbums. Want hoe zagen onze 

meesters en juffen vroeger uit? Kortom: veel (voor)lezen, zingen, dansen en ontdekken! 

 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
https://www.rivm.nl/documenten/triage-bezoekers
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Even voorstellen 

Sinds dit schooljaar zijn er twee nieuwe leerkrachten bij ons op school werkzaam. Hieronder stellen 

ze zich voor: 

 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Ivo Westerweele en ik vervang tot de kerstvakantie Meral in groep 5-6A. Samen met 

Roos en Tom sta ik dus in unit paars. Dat is ontzettend fijn, want zij hebben mij 

geholpen met de school leren kennen en met z’n drieën zorgen we voor het 

onderwijs in de unit. We hebben leuke eerste weken gehad en ik heb veel zin om 

deze lijn door te trekken naar de rest van het schooljaar. 

Ik ben geboren en opgegroeid in Oostburg, een dorpje in de provincie Zeeland. Op 

mijn 17e heb ik de rust en het strand achter me gelaten om te studeren in 

Nijmegen. Na eerst een sportopleiding en vervolgens de PABO gedaan te hebben, 

sta ik nu een paar jaar voor de klas. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te sporten. 

Na jaren gevoetbald te hebben ben ik nu weer aan het tennissen en wielrennen 

vind ik ook erg leuk. Ik geef ook al jaren voetbaltraining bij vv Union.  

Ik probeer in mijn lessen de leerlingen te betrekken bij hetgeen wat ze gaan leren en ik speel graag in 

op hun belevingswereld. Ik vind het ook erg leuk om af en toe een beetje af te dwalen van de lessen 

en op die manier gesprekken in de klas te krijgen die vooraf nooit gepland konden worden. Zo 

hebben we in de klas al leuke, interessante en ook hele open gesprekken gehad.  

Hopelijk zien we elkaar snel eens in of rondom school! 

 

Hoi allemaal, 

Mijn naam is Hanne van Pinxteren (22 jaar oud) en ben geboren en getogen in 

Nijmegen. In mijn vrije tijd speel ik graag hockey en vind ik het leuk om te zeilen. 

Ook sta ik graag in de keuken om lekker te koken. Dit jaar ben ik in verschillende 

groepen te vinden, o.a. omdat ik Karlijn vervang tijdens haar zwangerschapsverlof. 

Op maandag werk ik in de rode unit, ik sta dan in groep 3-4b. Dinsdag sta ik in groep 

1-2a. Donderdag en vrijdag ben ik ook in de groene unit te vinden, dan sta ik in 

groep 1-2b. 

Ik vind het leuk dat ik verschillende ouders al heb gesproken en hoor het graag als ik 

iets voor jullie kan betekenen.      

 

Ouderbijdrage 

Tijdens de eerste oudercommissie vergadering van dit schooljaar heeft de 

oudercommissie (OC) de vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar 

vastgesteld. Aangezien vorig jaar een aantal geplande activiteiten niet hebben 

kunnen doorgaan vanwege de Corona maatregelen, is deze ouderbijdrage 

aanpast voor de ouders die het afgelopen schooljaar deze bijdrage volledig 

hebben betaald. Zij ontvangen voor dit schooljaar een rekening van 20 euro per 

leerling. Alle nieuwe ouders en de overige ouders waarvan wij de ouderbijdrage 

van vorig schooljaar nog niet hebben ontvangen, krijgen de gebruikelijke 

rekening van 40 euro per leerling. Wij hopen zo weer veel leuke activiteiten voor 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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alle kinderen te kunnen organiseren. De ouderbijdrage brieven worden maandag 28 september aan 

uw kind meegegeven. Checkt u even de tas van uw zoon of dochter?!  

 

Gymschoenen 

Uit veiligheidsoogpunt zijn alle kinderen verplicht om gymschoenen te dragen tijdens de gymles. Er 

kunnen op blote voeten erg vervelende ongelukken gebeuren, dat willen we graag voorkomen. De 

sportvloeren mogen niet belopen worden met schoenen die buiten zijn gedragen of die strepen op 

de vloer achterlaten (zwarte zolen). 

 

Zwemmen tijdens studiedagen 

Als school hebben we onze studiedagen doorgegeven aan het zwembad. Op het moment dat er een 

studiedag is, mogen kinderen tegen een gereduceerd tarief (€ 2,50) gaan zwemmen in Zwembad 

West. Er zijn vanuit het zwembad wel een paar regels: 

● Reserveren via de website voor het tijdsblok 10.00-14.00 uur 

● Betalen aan de receptie, zoveel mogelijk met pin. Tarief is € 2,50 i.p.v. € 5,00 

● Trek de zwemkleding thuis aan 

● Kleding en tassen gaan mee naar het zwembad 

● Volg de aangegeven route; er is eenrichtingsverkeer 

● Douchen voor het zwemmen kan niet; douchen na het zwemmen zeer beperkt 

● Ouders hebben beperkt toegang in het recreatiebad i.v.m. de afstandsregel van 1,5 meter. 

Ook zij moeten reserveren maar betalen normaal tarief: € 5,00 

 

Vakantierooster 2021-2022 (let op: volgend schooljaar dus ) 
Het vakantierooster voor schooljaar 2021-2022 is vastgesteld. Hieronder vindt u alvast de data.  
Herfstvakantie  23 okt 2021 - 31 okt 2021 
Kerstvakantie  25 dec 2021 - 9 jan 2022 
Voorjaarsvakantie 26 febr 2022 - 6 maart 2022 
2e Paasdag  18 april 2022 
Meivakantie  23 april 2022 - 8 mei 2022 
Hemelvaart  26 mei 2022 
2e Pinksterdag  6 juni 2022 
Zomervakantie  16 juli 2022 - 27 aug 2022 
 
Nieuws vanuit Stichting SOOS 
Beste ouders/verzorgers, 
De scholen zijn maandag 24 augustus weer begonnen. Fijn dat we veel kinderen al weer terug 
hebben gezien op de TSO! 
Elk schooljaar moet u uw kind hiervoor opnieuw aanmelden. Hieronder leest u hoe u dit kunt doen: 
Inschrijven TSO 
Via uw eigen account kunt u uw kind weer aanmelden voor de TSO. U doet de inschrijving in de 
volgende stappen: 

● Ga naar www.stichtingsoos.nl en kies rechtsboven MijnSOOS. 

● Log in op uw account met uw e-mailadres en het door u gekozen wachtwoord. Weet u uw 

wachtwoord niet meer, kies dan voor een wachtwoord reset. U ontvangt op uw e-mailadres 

de verdere instructies. 

● Als u ingelogd bent, past u eerst uw kindgegevens aan: kies het juiste schooljaar, de juiste 

school en de klas. 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
http://www.stichtingsoos.nl/
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● Vervolgens gaat u naar Opvang aanvragen en doorloopt u de stappen. 

● Let op dat u de juiste ingangsdatum kiest. 

Dank u wel alvast! 

Stichting SOOS 

 
 

http://www.bshetkleurrijk.nl/

