Nieuwsbrief 6 ‘19-’20 Brede school het Kleurrijk
Agenda januari en februari 2020
23 december – 3 januari

Kerstvakantie

Maandag 6 januari

Weer naar school
Vergadering leerlingenraad

Woensdag 8 januari

Luizenkammen

Dinsdag 14 januari

Studiemiddag

Dinsdag 21 januari

OC vergadering

Woensdag 22 januari

Controle luizenkammen

Vrijdag 24 januari

OPEN DAG BS het Kleurrijk

Donderdag 30 en vrijdag 31
januari

Mogelijk staking??

Vrijdag 31 januari

Nieuwsbrief 6 verschijnt

Maandag 3 februari

MR vergadering

Vrijdag 7 februari

Studiedag

Alle kinderen vrij

14.15 - 15.00 uur

Kinderen vrij om 12.00 uur

9-00-11.00 uur

Alle kinderen vrij

Oud en nieuw...
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van 2019. Een volle
nieuwsbrief! Lees hem goed door.
Sinterklaas hebben we uitgezwaaid en gisteren is een gezellig Kerstfeest
gevierd. Wat een hapjes. Menig restaurant zou er jaloers op zijn ;-)
Via deze weg wil ik iedereen bedanken die een steentje heeft
bijgedragen het afgelopen jaar. Een keer rijden met de auto, helpen bij
de bieb op school, de school in Kerst of Sint-sfeer brengen, vergaderen
in de OC of MR, luizenkammen, helpen met pepernoten bakken, en nog
veel meer…
Heel erg bedankt voor alle hulp!! We doen het samen voor de kinderen van het Kleurrijk!
Ik wens u allemaal, namens het team van het Kleurrijk, een fijne vakantie, gezellige Kerstdagen en
een gezond en gelukkig 2020!
Tot 6 januari 2002.
Met vriendelijke groet,
Annejan Kroneman
Directeur BS het Kleurrijk
Terugkoppeling inspectiebezoek
Op 3 december is, zoals bekend, de inspectie bij ons op bezoek geweest. Na klassenbezoeken,
gesprekken en analyse van documenten was er ‘s middags een terugkoppeling naar het team.

Als school krijgen we complimenten
● voor het pedagogisch klimaat (de sfeer in de school),
● voor het didactisch handelen (het lesgeven),
● voor de samenwerking met verschillende instanties (Brede school),
● voor het schoolklimaat (de veiligheid in de school) en
● voor de kwaliteitscultuur (het professionaliseren van het team).
Als aandachtspunt krijgen we van de inspectie dat de extra ondersteuning die we aan kinderen
geven, beter kan. Dit kan planmatiger en doelgerichter.
Verder dient er een enquête onder kinderen (gr 6 t/m 8) te worden afgenomen over de beleving van
veiligheid en welbevinden. Deze enquête wordt, samen met een oudertevredenheidsonderzoek,
begin 2020 uitgezet.
Het complete rapport wordt door de inspectie opgesteld en zal over een tijdje verschijnen op de
website van de inspectie en op www.scholenopdekaart.nl
De inspectie spreekt het volle vertrouwen uit in het team van het Kleurrijk dat deze aandachtspunten
verbeteren!
We zijn als team trots op de behaalde voldoende en gaan met een fijn gevoel de kerstvakantie in.
Herhaald bericht: Verandering studiedag
Eind vorig schooljaar is er een fout gemaakt in de planning van de studiedagen. De gezamenlijke
studiedag van onze stichting is niet opgenomen in de planning. Na overleg met het team en de MR is
de volgende wissel toegepast.
Op donderdag 26 maart is er GEEN studiedag. Alle kinderen moeten naar school.
Op dinsdag 2 juni is er WEL een studiedag. Alle kinderen zijn dan vrij.
De BSO’s KION, De Vuurtoren, Rijk van Nijmegen en Struin zijn door ons geïnformeerd.
Onze excuses voor het ongemak.
Sinterklaas
Op 5 december heeft Sinterklaas met twee pieten een bezoek gebracht aan onze school. Het was een
gezellige dag. We willen de organisatie heel erg bedanken voor het goed verlopen van deze dag.
Kerst
Gisteren hebben we gezellig met elkaar kerst gevierd.
In alle groepen waren de tafels gedekt, het zag er erg
gezellig uit. Bij binnenkomst werd er gezongen en gitaar
gespeeld. Alle kinderen zagen en heel netjes uit. Ook
hier willen we de organisatie erg bedanken voor alle
inzet. Ook bedanken we de Albert Heijn voor het
sponseren.
Oudercommissie
Dit jaar was de OC voornemens om ook tijdens de kerstviering van de kinderen een gezellig samen
zijn voor de ouders van het Kleurrijk te organiseren. De grote zaal
was al door ons gereserveerd/gehuurd bij de gemeente, de OC
leden waren aangesloten bij de kerstcommissie, maar al snel
kwam de kerstcommissie erachter dat het voorzieningenhart
veel gemeentelijke eisen en regeltjes hanteert, waar wij als
school rekening mee moeten houden. Ook de tijd van de
kerstviering van de leerlingen lag al in het begin van het
schooljaar vast, etc., waardoor het voor dit jaar helaas niet
gelukt is om dit gezellig samen zijn voor de ouders te kunnen
realiseren. Volgend jaar gaan we wederom onze uiterste best
Thijmstraat 40C 6531 CS Nijmegen
☎024-3551566
www.bshetkleurrijk.nl

doen om dit toch te doen slagen. Wij wensen jullie allen een hele fijne vakantie en gezellige
feestdagen toe!
Kerstgroetjes van de Oudercommissie
“Nieuwe collega”
Afgelopen woensdag hebben we afscheid genomen van onze administratieve kracht Tineke. Tineke
heeft naar volle tevredenheid bij ons gewerkt. Tineke; nogmaals bedankt.
Martien gaat de taken van Tineke overnemen, hij gaat iets meer werken en combineert zijn
conciërge-taken met administratieve taken. Als team zijn hier erg blij mee.
Studiedag 6 december
Op vrijdag 6 december heeft het team van het Kleurrijk zich tijdens de studiedag bezig gehouden met
het onderwerp instructie. Hoe kun je een zo optimale en efficiënt mogelijke instructie geven aan de
kinderen in je groep? We hebben ons verder verdiept in het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI).
Wouter (leerkracht gr 7/8 en rekencoördinator) heeft samen met Ineke Hanemaaijer (orthopedagoog
en schoolpsycholoog van de stichting) deze dag verzorgd. We kijken terug op een zeer leerzame dag!
In februari en maart gaan leerkrachten bij elkaar in de klassen kijken en van en met elkaar leren.
Op de studiemiddag van 14 januari gaan we aan de slag rondom begrijpend lezen.
Leerlingenraad 2019-2020
Graag stel ik jullie voor aan de leerlingenraad van het Kleurrijk. De leerlingenraad bestaat uit:
- Sam, groep 6a
- Binx, groep 6b
- Simohamed, groep 7a
- Simo, groep 7b
- Nuriye, groep 8a
- Erik, groep 8b
De leerlingenraad heeft het mede mogelijk gemaakt dat de
trappen er er nu zo leuk en leerzaam uitzien met cijfers en
sommen. Ook hebben we tijdens de vergaderingen de nieuwe
taal-/spellingmethodes bekeken, hebben we besproken wat de
kinderen belangrijk vinden in het nieuwe rapport en is
meerdere malen het schoolplein aan bod gekomen.
De komende vergadering, van 6 januari, zal in het teken staan
van het schoolplein. Hoe kunnen we het schoolplein nog leuker
maken voor de kinderen? Wat er wordt besproken tijdens de
leerlingenraad wordt teruggekoppeld naar de klassen. De
leden van de leerlingenraad vragen ook input vanuit de units.
De leerlingenraad wordt begeleid door Karlijn Pouwels
(onderbouwcoördinator). Zij zorgt ook voor het korte lijntje
met het SMT (school managementteam).
Nieuwe coördinator TSO
Mijn naam is Marleen van Veen en per 1 januari 2020 word ik de nieuwe
coördinator TSO op basisschool Het Kleurrijk.
Sinds 12 jaar ben ik werkzaam als coördinator TSO, eerst bij KION en nu bij
Stichting SOOS.
Van 2008-2009 ben ik werkzaam geweest op basisschool St. Nicolaas te
Nijmegen en vanaf 1 januari 2009 tot heden heb ik gewerkt op basisschool de
Sterredans, tevens te Nijmegen.
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Ik doe dit werk met heel veel plezier en hoop op Het Kleurrijk een nieuwe, leuke uitdaging aan te
gaan.
Ik heb inmiddels al kennis mogen maken met het team van overblijfkrachten, de kinderen en de
directeur van school.
Ik heb een goede indruk gekregen en heb zin om in januari op Het Kleurrijk aan de slag te gaan!
Vanaf januari 2020 zult u mij dus 4 dagen in de week zien rondlopen op school.
Tot dan!
Vakantierooster 2020-2021
Het vakantierooster voor komend schooljaar is vastgesteld. Dit is een regionaal rooster. U vindt de
vakanties hieronder:
Herfstvakantie
19 okt - 23 okt 2020
Kerstvakantie
21 dec - 1 jan 2021
Carnavalsvakantie
15 feb - 19 feb 2021
2e Paasdag
5 april 2021
Koningsdag
27 apr 2021
Meivakantie
3 mei - 14 mei 2021
2e Pinksterdag
24 mei 2021
Zomervakantie
19 juli - 27 augustus 2021
Data van studie(mid)dagen voor komend schooljaar volgen nog.
Staking 30 en 31 januari
De vakbonden hebben opgeroepen tot een tweedaagse staking. Op dit moment is het nog niet
duidelijk wat dit voor consequenties heeft voor BS het Kleurrijk. Als hier duidelijkheid over is, worden
alle ouders/ verzorgers direct geïnformeerd.
Bindkrachtcup
In de kerstvakantie zijn er diverse activiteiten voor kinderen in sporthal De Horstacker. Leuk om mee
te doen. Informatie is te vinden via www.bindkrachtcup.nl. Aanmelden kan ook via deze site.
Gezellig en voordelig naar NEC
Op zondag 12 januari 2020 om 16.45 uur staat voor N.E.C. een mooi affiche in het Goffertstadion op
het programma. De ploeg neemt het die middag op tegen FC Den Bosch. NEC zet graag een actie op
waarbij alle leerlingen de gelegenheid krijgen om voor een gereduceerd tarief van €8,- per ticket
kaarten te kopen. Van deze €8,- vloeit er €1,50 terug naar de school, waardoor het voor beide
partijen een interessante samenwerking is. Deze wedstrijd leent zich uitermate goed voor deze actie
omdat dit de enige middagwedstrijd van het seizoen is.
Kaarten kunnen alleen besteld worden via deze link: www.nec-nijmegen.nl/kleurrijk
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