
Nieuwsbrief 4 ‘20-’21 Brede school het Kleurrijk 

 

 

Agenda december 2020 en januari 2021 

Woensdag 2! december Sinterklaas 

Woensdag 9 december Studiedag, alle kinderen vrij 

Maandag 14 december Schoolfotograaf 

 MR vergadering 

Donderdag 17 december Kerstviering (17.30 – 18.55/ 19.00 uur) 

Vrijdag 18 december Kinderen 12.00 uur vrij, start kerstvakantie 

 Nieuwsbrief 5 verschijnt 

Maandag 4 januari 2021 Weer naar school 

Donderdag 7 januari Studiedag, alle kinderen vrij 

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

 

… meer dan een school ... 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Vorige week stond ik tijdens de ochtendpauze met een aantal collega’s, natuurlijk op 1,5 meter, te 

genieten van het energieke spel van de kinderen. Een collega zei: “Jaja, de Sint-spanning moet er 

echt weer even uit…” Op dat moment komt er een verdrietige leerling (7 jaar) naar me toe lopen. Ze 

zegt dat ze pijn aan haar billen heeft omdat een klasgenoot haar een tikje gegeven heeft. ‘De dader’, 

die mee gelopen is, zegt dat ze sorry heeft gezegd. “Dat klopt” zegt het meisje, “en ik heb ook al een 

knuffel gekregen. Het gaat alweer een stuk beter, het doet geen pijn meer”. Ik complimenteer de 

dames dat ze het samen op hebben gelost en ik vraag of er nog iets uitgesproken moet worden. “Nee 

hoor” zeggen ze tegelijk, ze geven elkaar nog een knuffel en lopen hand in hand weer het plein op. 

 

Later realiseer ik me weer eens het belang van fysiek contact; een knuffel, een echte schouderklop, 

een stevige handdruk, een arm om de schouder, … Ik besef dat dit voorlopig nog niet zal veranderen 

voor volwassenen. Reden temeer om te blijven genieten van momenten zoals hierboven beschreven.  

Er gebeuren veel mooie dingen op school…. Het onderschrijft ons motto: 

Het Kleurrijk: meer dan een school! 

 

Tot slot; veel leesplezier met deze nieuwsbrief over onder andere de visitatie, Sint, Kerst, bollen 

planten, de schoolfotograaf, Soos en Kion. 

En... mocht u nog bezoek krijgen van Sinterklaas, dan wens ik u veel gezelligheid toe! 

 

Met vriendelijke groet, 

Annejan Kroneman, Directeur BS het Kleurrijk 

 

 

 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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Verslag visitatie 

Op maandag 16 november 2020 heeft de (online) visitatie op BS het Kleurrijk plaatsgevonden. Dit 

houdt in dat onze bestuurder (Lucienne van den Brand) samen met een collega directeur (Judith 

Heijmans van De Kleine Wereld) op bezoek komt. Het is een interne audit waarin we samen 

(auditteam en School Managementteam) de schoolontwikkeling en de onderwijskwaliteit bespreken. 

Dit doen we op basis van de door ons aangeleverde stukken en gemaakte analyses. 

We kijken met een zeer tevreden gevoel terug op deze visitatie. Er zijn kritische vragen gesteld en wij 

hebben de gelegenheid gekregen ons plan van aanpak en diverse voorbeelden uit de praktijk te 

benoemen. We hebben positieve feedback gekregen over de in gang gezette ontwikkelingen op het 

Kleurrijk. 

 

Bollen planten 

Vorige week zijn door de kinderen bollen geplant in de tuintjes op ons schoolplein. Oudere kinderen 

hebben jongere kinderen geholpen met gaten maken en planten. De samenwerking verliep prima en 

het was erg gezellig! Hieronder een paar leuke foto’s. In het voorjaar hopen we een kleurrijk plein te 

hebben! Leuk om naar te kijken en goed voor de insecten. Dank aan Martien voor alle hulp en dank 

aan de oudercommissie voor het beschikbaar stellen van de bollen. 

 
  

Sinterklaasfeest woensdag 2 december 

We zijn ontzettend blij dat Sinterklaas op woensdag 2 december op bezoek 

kan komen op het Kleurrijk. Dit jaar helaas geen grote ontvangst met 

ouders en kinderen op de stoep maar alle kinderen van de groepen 1 t/m 6 

en de peutergroep zullen op woensdag 2 december, met hun klas, om de 

beurt bij sinterklaas op bezoek mogen gaan. 

Sinterklaas zal oog en oor voor ze hebben en hij heeft ons verteld zich 

enorm te verheugen op het bezoek. De zakken met cadeautjes en de 

pepernoten heeft hij met zijn pieten al klaargezet! 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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De groepen 5 t/m 8 zullen in hun groep het feest vieren door middel van surprises. Zij zijn thuis al 

druk aan het knutselen en dichten. 

De komende dagen zullen wij allemaal nog veel liedjes oefenen en tekeningen maken zodat wij 

Sinterklaas op woensdag 2 december alvast in het zonnetje kunnen zetten voor zijn verjaardag. 

De werkgroep Sinterklaasfeest 

 
School in Sintsfeer 
Omdat u als ouders/ verzorgers helaas niet de school in mag, laten we u via deze weg zien hoe het 
binnen versierd is. Dank aan de hulp pieten die geholpen hebben met versieren. 

 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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Verrijkingsgroepjes 
In de tweede nieuwsbrief van dit jaar bent u geïnformeerd 
over het aanbod wat we aanbieden aan de cognitief sterke 
kinderen bij ons op school. Graag delen we hierbij de 
ervaringen van de kinderen en van ons.  
De eerste ervaringen van kinderen en begeleiders zijn 
positief. Kinderen zijn enthousiast en doen goed mee. De 
inzet van de Smartgames is een succes. We merken tijdens 
het aanbieden van dit moeilijkere werk dat sommige 
kinderen ervaren dat nu iets niet in één keer lukt. Met deze 
kinderen bespreken we dan de leerkuil (zie afbeelding 
hiernaast). We maken op deze manier het proces van leren 
inzichtelijk en leren de kinderen leren. 
 
Hieronder een voorbeeld van een onderzoek uit groep 7 wat is behandeld bij de verrijkingsgroep. 
Groep 7 heeft het met rekenen gehad over het bepalen van het 
gemiddelde. Dit willen we in de praktijk brengen met een 
experiment. Het gaat over ‘Wisdom of the crowd’, ofwel ‘de 
wijsheid van de massa / een grote groep’. We raden hoeveel 
pepernoten in een grote pot zitten. 
Als je dit met 3 personen doet en het gemiddelde neemt zit je er 
waarschijnlijk ver naast. 
Raad je met de hele klas en neem je dan het gemiddelde, zit je dan 
misschien dichterbij het juiste aantal? 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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Wat gebeurt er als je met een hele grote groep raadt en dan het gemiddelde neemt? 
Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=P68bAUPJklo (Wij rekenen overigens met het 
gemiddelde, niet met de mediaan) 
 
Schoolfotograaf 
Op maandag 14 december komt de schoolfotograaf op het Kleurrijk foto’s maken 
van alle kinderen. De oudercommissie heeft een geschikte fotograaf hiervoor 
gevonden. Onder leiding van een tweetal ouders uit de oudercommissie zal deze 
dag begeleid worden. Het rooster voor deze dag is in de maak en daarbij worden 
de peutergroep, de broertjes en zusjes foto’s en de eind groep 8 foto ook 
ingeroosterd.  
Na schooltijd (vanaf 15:10 uur) is er nog de mogelijkheid om een foto te laten 
maken van broertjes en zusjes die niet op het Kleurrijk zitten, maar wel graag 
met een broer of zus van het Kleurrijk op de foto willen. Gezien de corona maatregelen moet dit 
volgens bepaalde afspraken verlopen: 

❖ Ouders en jongeren vanaf 13 jaar dragen een mondkapje 
❖ De foto wordt gemaakt in het speellokaal; één gezin per keer mag naar binnen 
❖ De “wachtrij” is buiten bij de achterdeur, houd daarbij  1 ½ meter afstand van elkaar.  

Wij vragen jullie om deze afspraken in acht te nemen. 
Zet deze datum alvast groot in uw agenda! 
 

 
 

Kerstviering donderdagavond 17 december, tijd: 17.30u tot 18.55u / 19.00u 
December is de maand van samen vieren. Op donderdag 17 december willen wij graag samen met de 
kinderen het kerstfeest vieren met een gezellig, eenvoudig kerstdiner. 
De kinderen kunnen vanaf 17.25u de school binnen en hun handen wassen. Wilt u uw kind alstublieft 
niet eerder dan 17.25u sturen? Vanaf 17.25u staan er leerkrachten buiten om uw kind op te vangen. 
 
Om alles goed te laten verlopen, gaan de kinderen op deze avond niet allemaal tegelijk naar huis. 
Om 18.55u gaan de groepen 1 t/m 4 naar buiten naar hun ouders. De groepen 5 t/m 8 gaan om 
19.00u naar buiten. Omdat het op dit tijdstip al donker is vragen wij u om rustig te wachten totdat 
ook de leerkracht van uw kind u gezien heeft. Ook vragen wij u na het ophalen afstand te nemen van 
het gebouw zodat er ruimte is voor de andere ouders om hun kind op te halen. 
De hoofdingang en de achteringang worden hiervoor gebruikt zoals op schooldagen. Dus groepen 1-2 
en 5-6 maken gebruik van de hoofdingang, de groepen 3-4 en 7-8 maken gebruik van de 
achteringang. 
Vanuit de GGD is een checklist verstuurd naar de scholen voor primair en voortgezet onderwijs met 
daarin richtlijnen om de decembervieringen coronaproof te laten verlopen. Dat betekent dat we dit 
jaar geen maaltijden of hapjes door ouders/ kinderen zullen laten bereiden (zoals wel gebruikelijk 
was) maar dat er door de oudercommissie centraal en ‘kant-en-klaar’ wordt ingekocht. Denk hierbij 
aan een eenvoudige broodmaaltijd met verschillende soorten beleg en wat lekkers toe. We zijn nog 
druk aan het inventariseren wat mogelijk is. Een gezellige avond met de eigen klas en unit gaat het 
sowieso worden. 
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 brengen een eigen bord en bestek (vork, mes, lepel) mee naar 
school. Voor de kinderen van de groepen 1-2 hebben wij borden en bestek. 
 
Alle kinderen versieren voorafgaand aan het feest een glazen potje waarin een lichtje komt. Hiervoor 
heeft uw kind een schoon glazen potje, zonder deksel, nodig. Denk aan de potjes van de appelmoes, 
groenten, babyvoedsel. Deze potjes mogen nu al mee naar school worden gebracht. 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=P68bAUPJklo
https://www.youtube.com/watch?v=P68bAUPJklo
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Heeft u thuis nog mooie kerstversiering die u niet meer gebruikt dan mag u deze inleveren bij 
Martien. 
Mocht u nog vragen hebben over deze viering, dan horen wij dat graag! 
De werkgroep Kerstviering 

 

 
 
Voorstelling unit rood: 
Afgelopen maandag 23 november zouden de leerlingen 
eigenlijk naar de Lindenberg zijn gegaan voor een 
dansvoorstelling. Gezien de corona maatregelen was dit 
helaas niet mogelijk. Gelukkig werd er al snel een geweldige 
oplossing bedacht. Een dansvoorstelling van De Stilte kwam 
speciaal naar het Kleurrijk. De leerlingen kregen met hun 
eigen klas een privé voorstelling en hebben na afloop nog 
deelgenomen aan de dansworkshop. Een unieke en creatieve 
oplossing! 
 
Verkiezingen Ondersteuningsplanraad (OPR) 
Het samenwerkingsverband Stromenland is medeverantwoordelijk voor het passend onderwijs in de 
regio. De ondersteuningsplanraad is een soort van MR van het samenwerkingsverband. Hierin zijn 
ouders/ verzorgers en personeel vertegenwoordigd. De OPR is op zoek naar nieuwe leden. U kunt 
zich hiervoor kandidaat stellen. Voor meer informatie verwijs ik u naar de bijlage bij deze 
nieuwsbrief. 
 

Van Stichting Soos 

Zie de maan schijnt door de bomen, 
Sint ziet veel kinderen naar de overblijf komen. 

Velen zijn er telkens weer, 
Anderen kinderen een enkele keer. 

Sint ziet hen daar gezellig aan tafel eten, 
En dat de broodtrommeltjes netjes worden 

leeggegeten. 

Na het eten lekker naar buiten voor een spel, 
Ja…Sint ziet dat allemaal wel! 

Samen eten, samen spelen, 
Eerlijk met het speelgoed delen. 

Het TSO team vindt dit net als de Sint heel fijn. 
En hopen dat er ook dit jaar voor iedereen weer 

leuke cadeautjes zijn! 

 

Van KION; BSO het Kleurrijk 
Hallo allemaal, vinden jullie dit ook altijd zo'n spannende tijd? Wij zijn al volop in de voorbereiding 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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met de verlanglijstjes, het knutselen van huisjes en het maken van 
leuke sinterklaasjes. Stiekem hopen we ook dat we rondom 
pakjesavond ook iets mogen ontvangen, maar dat is altijd 
afwachten... Buiten deze spannende tijden om, zijn wij bezig met 
het er alvast af sporten van die lekkere pepernootjes en 
chocoladeletters. Elke maandag gaan we met de bso lekker naar 
de extra gym. Na elke gymles komen we zeer enthousiast weer 
naar de bso terug.  
We leren veel nieuwe dingen en dagen onszelf uit tijdens de activiteiten. Op de bso zelf zijn we veel 
creatief bezig. We hebben veel geverfd en zijn met leuke blaadjes aan de slag gegaan. Er worden ook 
veel hutten gebouwd. Hierdoor hebben de kinderen lekker hun eigen plekje om ook even hun eigen 
ding te doen.  
Pas hebben we ook nog een leuk dansfeestje gehad. Iedereen mocht liedjes kiezen en we hebben de 
hele middag gedanst en gezongen. Daarbij hadden we lekkere spiesjes gemaakt met ananas, mango, 
kiwi en lekkere druifjes. Wisten jullie dat de mango's dit seizoen op hun lekkerst zijn? 
 
Groetjes, 
Team BSO Kleurrijk 
Wendy, Lotte en Amber 
 

Gemeentepolis zorgverzekering 2021. 
Sinds kort kunt u uw zorgverzekering weer via de gemeente 
afsluiten. Dit heet de Gemeentepolis. Deze zorgverzekering is 
voordeliger dan een gewone verzekering. Je krijgt meer zorg voor 
minder geld. 

Wat is de gemeentepolis precies? 
De gemeentepolis is een voordelige zorgverzekering die u via uw gemeente afsluit. De gemeente 
betaalt mee aan uw zorgverzekering. Deze bestaat uit een basisverzekering of een aanvullende 
verzekering. 

Voor wie is de gemeentepolis? 
De gemeentepolis is voor mensen met een lager inkomen. Ook is de gemeentepolis voor mensen 
met een chronische ziekte of beperking. Op de website www.gezondverzekerd.nl kunt u nagaan of u 
in aanmerking komt. 

Hulp bij aanvragen van de gemeentepolis. 
Heeft u hulp nodig bij het aanvragen hiervan, of heeft u andere vragen over de gemeentepolis? Dan 
kunt u een afspraak inplannen bij de STIP, op iedere komende donderdag. Neem contact op via 024-
3502000 om een afspraak in te plannen. 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
http://www.gezondverzekerd.nl/
http://www.gezondverzekerd.nl/

