
Nieuwsbrief 9 ’21-‘22 Brede school het Kleurrijk 
 

Agenda mei 2022 

25 april – 6 mei Meivakantie 

Maandag 9 mei Weer naar school 

Dinsdag 10 mei Laatste dag om met korting schoolfoto’s te bestellen (zie onder) 

Woensdag 11 mei Suikerfeest 

Donderdag 12 mei Bezoek kinderboekenschrijver unit Blauw 

Woensdag 18 mei Luizenkammen  
Groep 5-6A excursie “hutten bouwen” 

Vrijdag 20 mei Podiumkunsten 
Inloopmoment unit Blauw 

Woensdag 25 mei Groep 5-6C excursie “hutten bouwen” 

23 – 25 mei Kamp groep 7-8 

Woensdag 25 mei Nieuwsbrief #10 verschijnt 

26 en 27 mei Vrij i.v.m. Hemelvaart 

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

 

 

Inloopmomenten… 

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Wat leuk dat er veel ouders/ verzorgers/ opa’s en oma’s en andere belangstellenden binnen 

wandelen op de inloopmomenten in de units. In unit Paars en Groen zag ik dat de lessen “gewoon” 

doorgingen en de ‘bezoekers’ konden ervaren wat de kinderen elke dag meemaken. In unit Rood 

gaven de kinderen rondleidingen door de klassen en werden er spelletjes gespeeld. Dubbel genieten 

als kinderen trots vertellen en laten zien wat ze allemaal kunnen en gedaan hebben! In alle units is 

nog een inloopmoment dit jaar, in de agenda van Social schools staan de data en tijden. Graag tot 

dan! 

Verder zijn er verschillende momenten geweest dat we “samen vieren dat we het Kleurrijk zijn”. 

Mooie voorbeelden zijn het Paasontbijt, het uitje van unit Rood naar Burgers Zoo, de sponsorloop 

voor het kamp van groep 7-8, de Koningsspelen en na de vakantie het Suikerfeest! Zeer waardevolle 

momenten voor kinderen en team! 

Ik wens jullie allemaal een fijne meivakantie en tot 9 mei! 

 

Met vriendelijke groet, 

Annejan Kroneman, Directeur BS het Kleurrijk 

 

 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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Even voorstellen 

Juf Karlijn gaat met zwangerschapsverlof. Zij wordt in groep 3-4C op woensdag en donderdag 

vervangen door meester Roy. Meester Roy heeft zich via Social Schools al even aan de ouders/ 

verzorgers van groep 3-4C voorgesteld. Hieronder stelt Roy zich even voor 

aan iedereen: 

 

Mijn naam is Roy Sparidans. Ik ben 26 jaar oud en woon in Nijmegen. Ik ben 
op dit moment alweer 2 jaar actief binnen de invalpoule van de stichting. 
Op dit moment ben ik actief op basisschool Klein Heyendaal en basisschool 
De Hazesprong, waarbij ik flexdagen en ondersteuning bied en een dag 
lesgeef aan groep 8. Vanaf woensdag 20 april zal ik Karlijn vervangen als 
leerkracht van groep 3-4C. Dit houdt in dat ik tot de zomervakantie op de 
woensdag en de donderdag voor de groep zal staan. 
 

Tekort aan leerkrachten 

We hebben er nog steeds mee te maken. Helaas hebben de afgelopen maand ook weer kinderen 

geen les gehad omdat er geen leerkracht was. Om u een beeld te schetsen: In de maand april hebben 

we twee groepen een dag naar huis gestuurd, was er zes keer een interne oplossing (= bv. 

bouwcoördinator voor de klas, directeur voor de klas of groep verdeeld) en vier keer is er een collega 

extra komen werken. 

Mocht u in uw omgeving familie, vrienden of kennissen hebben met een onderwijsbevoegdheid, kan 

komen wij graag met hen in gesprek. Ook staat op de website van onze stichting een vacature voor 

invallers. Deze mag verspreid worden. Graag zelfs.  

Leerkracht vervangingspool - Stichting St. Josephscholen Nijmegen 

 

Koningsspelen 2022  

Vanmorgen begonnen de Koningsspelen op het schoolplein. We hebben gezamenlijk deze dag 

geopend en samen de dans van de Koningsspelen gedaan.  

De FitTop10. 

Vervolgens is er in de groepen ontbeten en daarna is er op 

verschillende plekken gesport. 

Unit Groen op het plein en op het Beetsplein. 

Unit Rood in de gymzaal (funrun en een clinic badminton) en op 

het Beetsplein. 

Unit Paars in de spoorkuil (Levend stratego, Minute to win it en 

Zweeds loopspel) 

Unit Blauw op het Cruyffcourt (Levens stratego en een clinic hockey) 

Het was een mooie viering van de Koningsspelen op het Kleurrijk. 

Dank aan de OC en de hulpouders van vandaag! Fijn dat jullie er waren! 

 

Schoolfoto’s 

Vandaag zijn de inlogkaartjes voor de schoolfoto’s aan de kinderen uitgedeeld. Via de inlogcode op 

dit kaartje kunt u de foto’s van uw kind bekijken en eventueel bestellen. 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
https://www.josephscholen.nl/vacatures/leerkracht-vervangingspool/
https://www.youtube.com/watch?v=IU1xmydGadY
https://www.youtube.com/watch?v=IU1xmydGadY
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Als u bestelt voor 10 mei ontvangt u € 3,00 korting en worden de foto’s naar school verstuurd. 

Bestelt u na 10 mei dan ontvangt u geen korting en worden de foto’s naar uw privéadres gestuurd. 

Voor vragen over het bestellen van de foto’s verwijzen wij u naar: www.foto.vormgegeven.nl  

 

Aanmeldingen schooljaar 2022-2023 

Ouders/ verzorgers van kinderen die volgend jaar starten op een basisschool moesten hun zoon/ 

dochter voor 1 maart jl. aanmelden bij schoolwijzer Nijmegen. Inmiddels hebben we de aantallen 

binnen en zijn we erg blij met het aantal nieuwe kinderen dat volgend jaar naar BS het Kleurrijk 

komt. We hebben weer meer aanmeldingen dan vorig jaar. Dit betekent dat we volgend jaar met 11 

groepen kunnen blijven werken. (3 x 1/2 ; 3 x 3/4 ; 3 x 5/6 en 2 x 7/8). 

Fijn om te zien dat, tegen de stedelijke trend in, het leerlingaantal van het Kleurrijk stijgt. 

  

  

  
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  

 

TALENTENLAB 

Terugblik vorig blok 
Afgelopen blok hebben de kinderen kennis gemaakt met de wereld van techniek en experimenten. 
Hierbij stond elke week een ander thema centraal. Zo hebben we het gehad over lucht, misdaad, 
aarde en warmte. Hierbij kregen de kinderen de kans om zelf de experimenten uit te voeren en er 
achter te komen hoe de wereld in elkaar zit. Zo hebben ze bijvoorbeeld een vulkaanuitbarsting 
nagemaakt en vingerafdrukken gemaakt om een misdrijf op te lossen.  
 

 
 
Vooruitblik nieuw blok 
Na de meivakantie wordt er gestart met het laatste blok van het schooljaar. We nemen dan een kijkje 
in de wereld van TechKids. Na de meivakantie komt Alyssa de klas in om de flyers uit te delen. 
 
Meivakantieactiviteit 
In de meivakantie kunnen de kinderen lekker meedoen met de vakantieactiviteiten. Hieronder zijn de 
flyers te zien van de activiteiten met alle informatie erin. Schrijf je dus snel in voordat het vol zit! 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
http://www.foto.vormgegeven.nl/
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Leuke activiteit vanuit Wijksport voor 2 tot 6 jarigen: 

 
 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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Hoe praat je met je kind over het conflict tussen Rusland en Oekraïne? 
Bijdrage van Moniek Geurts, jeugdverpleegkundige GGD Gelderland-Zuid  
 
Rusland en Oekraïne zijn in oorlog. Het houdt iedereen bezig. Grote kans dat jouw kind 

hier ook iets over opvangt. Misschien maakt je kind zich zorgen of begrijpt het niet wat 
er precies aan de hand is. Je kind kan vragen hebben. Of het geeft je kind 
angstgevoelens. Het is fijn om te weten hoe je als ouders hiermee kunt omgaan, passend 
bij de leeftijd van je kind.  
In onderstaand plaatje wordt per leeftijdsgroep weergegeven wat een kind snapt van oorlog (dit is 
ook afhankelijk van het kind). 

 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
https://www.ggdgelderlandzuid.nl/nl-NL.aspx
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Ga in gesprek met je kind 
Het gesprek hierover aangaan met je kind is belangrijk. Maar hoe pak je dat aan? Het belangrijkste 
is; stel vragen en luister naar je kind.  
Hieronder 6 tips die jou bij dit gesprek kunnen helpen. Hierbij geldt; kijk naar de leeftijd én het 
karakter van je kind. Ieder kind is anders. 

1. Kijk, luister en stel vragen. Stel open vragen, zo weet je waar jouw kind over nadenkt 

en of jouw kind zich zorgen maakt. Kijk naar het gedrag, het lichaam en de houding van je 

kind. Dat zegt soms meer dan duizend woorden. 

2. Geef eerlijk antwoord, zonder je kind bang te maken. Probeer je kind gerust te stellen. 

Je hoeft als ouders niet alle antwoorden te hebben. Je kunt ook vragen wat je kind zelf 

denkt. Voor (heel) jonge kinderen kan hardop denken al voldoende zijn. Voor oudere 

kinderen kun je als ouder op zoek gaan naar passende informatie, bijvoorbeeld het 

Jeugdjournaal. Praat over wat je ziet en leest.  

3. Houd je antwoord kort. Kinderen onder de 7 jaar kunnen fantasie en werkelijkheid nog 

moeilijk scheiden. Geef kort antwoord en help je kind daarna verder waar het mee bezig 

was. Kinderen ouder dan 7 jaar kunnen fantasie en werkelijkheid beter scheiden. Zij 

hebben meer uitleg nodig. Blijf met je antwoord zo dicht mogelijk bij de vraag van je kind. 

4. Sluit je gesprek af. Vraag of je antwoord voldoende is. En geef aan dat jullie er altijd nog 

een keer verder over kunnen praten. 

5. Blijf erover praten. Zo weet je wat er in je kind omgaat.  

6. Let op meeluisteren en kijken. Jij weet wat jouw kind aankan.  

Op de site van het NJI (Nederlands Jeugdinstituut) lees je meer uitleg bij deze tips! 
Samenvattend geeft orthopedagoog Mariëlle Beckers aan: “Houd het dus kort en bondig en probeer 
kinderen wat duidelijkheid te bieden, want dat geeft geruststelling in de angst die ze misschien 
voelen.” 

Meer informatie 

Op onderstaande websites vind je meer informatie over hoe je met je kind over de oorlog kunt 
praten. 

1. Ouders van Nu – zo praat je over oorlog me je kind 

2. JM ouders – praten met je kind over oorlog 

3. NJI – ouderschap en opvoeden – praten met je kind over het conflict tussen Rusland en 

Oekraïne  

Groei! 
In onze nieuwsbrief Groei! vind je betrouwbare informatie over de ontwikkeling, gezondheid en 
opvoeding van kinderen: onderwerpen die aansluiten op de leeftijd van je kind. Benieuwd? Meld je 
aan via onze website: https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/groei/ 

 
Ik ben er voor allerlei vragen over de groei, ontwikkeling en gezondheid van je kind. 

Bijvoorbeeld over bedplassen, gezonde voeding of advies over de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van je kind.  
T: 06-10252275 
M: mgeurts@ggdgelderlandzuid.nl 
www.ggdgelderlandzuid.nl  
 

 
 
 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
https://www.nji.nl/ouderschap-en-opvoeden/praten-met-je-kind-over-het-conflict-tussen-rusland-en-oekraine#tip-1.-kijk,-luister-en-stel-vragen
https://www.oudersvannu.nl/nieuws/zo-praat-je-over-oorlog-met-je-kind-houd-het-kort-en-simpel/
file:///C:/Users/gbax/OneDrive%20-%20Gelderland-Zuid/Documents/1.%09https:/www.jmouders.nl/praten-kind-oorlog-orthopedagoog-tips/%3futm_source=article_related_posts%23:~:text=Hou%2520het%2520dus%2520kort%2520en,naar%2520aanleiding%2520hiervan%2520te%2520bespreken.
https://www.nji.nl/ouderschap-en-opvoeden/praten-met-je-kind-over-het-conflict-tussen-rusland-en-oekraine
https://www.nji.nl/ouderschap-en-opvoeden/praten-met-je-kind-over-het-conflict-tussen-rusland-en-oekraine
https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/groei/
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/
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http://www.bshetkleurrijk.nl/

