
Nieuwsbrief 9 ‘20-’21 Brede school het Kleurrijk

Agenda mei en juni 2021

3 - 14 mei Meivakantie

20 mei Suikerfeest op school

21 mei Studiemiddag; alle kinderen vrij om 12.00 uur

24 mei 2e Pinksterdag; alle kinderen vrij

26 mei Praktisch verkeersexamen groep 7

28 mei Nieuwsbrief #10 verschijnt

29 maart - 30  juni Avond 4 daagse Home edition (zie onder)

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

Langzaam meer...

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Langzaam komen er in de maatschappij versoepelingen. Er kan en mag meer. Daar is iedereen blij

mee en ook aan toe. Op school zijn we voor verschillende activiteiten aan het onderzoeken en

afstemmen wat er richting het einde van het schooljaar wèl kan. De oudercommissie en Indra (Brede

school coördinator) denken en organiseren met ons mee. Zo onderzoeken we onder andere de

mogelijkheden van het schoolkamp voor de groepen 7/8, uitstapjes voor de verschillende groepen en

een mooie spetterende afsluiting voor alle kinderen aan het einde van het schooljaar. De dag van de

Koningsspelen was al een mooi voorproefje.

Het is voor het personeel is het vanaf deze week mogelijk om vrijwillig preventief te testen op Corona

middels een zelftest. Hiermee kunnen in het onderwijs op een laagdrempelige manier sneller

besmettingen worden opgespoord en mogelijke uitbraken worden voorkomen. Deze zelftests zijn een

aanvulling en geen vervanging van het testen bij de GGD.

In deze nieuwsbrief staat verder onder andere vrolijk babynieuws, het vakantierooster en

studiedagen voor volgend schooljaar, informatie vanuit de Bieb op school en de oudercommissie.

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,

Annejan Kroneman, Directeur BS het Kleurrijk

Geboren

Op 3 april is juf Esther bevallen van een gezonde dochter. Haar naam is Nikkie-Jane. Van

harte gefeliciteerd! We wensen Esther en haar gezin veel geluk en gezondheid samen.

Zwanger

Juf Ayla is zwanger van haar tweede kindje. Van harte gefeliciteerd!
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Bedankt!

Karin stopt als hulpouder bij de Bieb op school. De afgelopen tijd

heeft zij heel wat kinderen helpen zoeken naar een leuk boek, het

in- en uitlenen geregeld en gezorgd dat de bieb er netjes uitzag.

We willen Karin, ook via deze weg, enorm bedanken voor haar

inzet en hulp!

Oproep BoS

Ons team van Bibliotheek op school (BoS) zoekt één of meer enthousiaste ouders/ verzorgers die op

de vrijdagmiddag willen helpen bij het innemen en uitlenen van leesboeken aan de kinderen. Het

kost u een uurtje en de kinderen (en wij natuurlijk) worden er enorm mee geholpen.

Wij zijn ook op zoek naar ouders/ verzorgers die standby kunnen staan voor de woensdagmorgen of

vrijdagmorgen.

Heeft u interesse, neem dan contact op met Martien Swartjes. Dit kan telefonisch (024 3551566) of

via de mail (m.swartjes@bshetkleurrijk.nl)

Koningsspelen 2021

Vorige week vrijdag hebben we samen de Koningsspelen gevierd. Op verschillende

plekken in de wijk (Spoorkuil, Beetsplein, Cruyff Court, gymzaal, schoolplein en

speellokaal) is er fanatiek door de kinderen gesport. ‘s Morgens is Bikkel van NEC

ook nog even op visite geweest bij de groepen 1 t/m 4. Het was allemaal weer strak

georganiseerd door ouders van de OC en teamleden. Bedankt!

We kijken terug op een zeer geslaagde dag. Als klap op de vuurpijl hebben alle

kinderen ook een leuke drinkfles als kado gekregen!

Suikerfeest 2021

Donderdag 20 mei vieren we het Suikerfeest op school. Dit jaar zal het er anders uitzien dan

voorgaande jaren i.v.m. de coronamaatregelen. Het zal hoe dan ook een feestelijke dag worden. We

maken er samen een gezellig feest van!

Beslisboom

Er is een nieuwe versie van de beslisboom. Met deze beslisboom kunt u bepalen of uw kind naar

school mag. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen. Hij is alleen duidelijker geworden. U vindt de

nieuwste versie in de bijlage en op onze website.

Schoolkamp

De leerkrachten van unit Blauw zijn begonnen met de voorbereidingen van het schoolkamp. Als de

routekaart van de overheid loopt zoals gepland, kan het kamp doorgaan. Uiteraard gaan we alleen op

kamp als de maatregelen vanuit de overheid het toelaten. We creëren dan onze eigen bubbel (37

kinderen en 4 teamleden). Het kamp staat gepland op 30 juni, 1 en 2 juli.

Vanuit de unit worden de ouders/ verzorgers van groep 7/8 verder op de hoogte gehouden.

Verrijkingsgroep

Zoals bekend is er sinds dit schooljaar een verrijkingsgroep op school. Kinderen die cognitief meer

aankunnen dan wat er in de klas geboden wordt, krijgen twee keer per week buiten de klas extra
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instructie en begeleiding. Deze kinderen werken aan verschillende verbredende en verdiepende

taken. We snappen dat ouders/ verzorgers van deze kinderen erg nieuwsgierig zijn over wat er

gebeurt tijdens deze extra contactmomenten, welke keuzes we gemaakt hebben en waarom. Daarom

organiseren we na de meivakantie een digitale ouderbijeenkomst voor deze ouders/ verzorgers.

Uitnodiging volgt...

Schoolfoto’s

We horen van de schoolfotograaf dat veel ouders nog niet de foto’s besteld hebben. Als dit geen

bewuste keus is, willen we u hierop via deze weg attenderen.

Voor antwoorden op uw vragen kunt u terecht bij de schoolfotograaf.

De Schoolfotograaf Face2Face Schoolfoto's | Postbus 1065 | 6160 BB GELEEN (NL)

0850-212672 | hulp@vormgegeven.nl

Nieuwe ICT inrichting

Op BS het Kleurrijk gaan we naar een nieuwe ICT inrichting. De migratie gaat plaatsvinden op 31 mei

en 1 juni. Op deze dagen zijn we via de mail niet te bereiken. Verder merkt u als ouders/ verzorgers er,

als het goed is, niets van.

Vakanties en studiedagen schooljaar 2021-2022
Voor in de agenda en op de kalender:
Herfstvakantie 23 oktober - 31 oktober 2021
Vrijdagmiddag voor kerstvakantie (24 december) is de school om 12.00 uur uit
Kerstvakantie 25 december - 9 januari 2022
Vrijdagmiddag voor carnavalsvakantie (25 febr.) is de school om 12.00 uur uit
Carnavalsvakantie 26 februari - 6 maart
2e Paasdag 18 april
Meivakantie 23 april - 8 mei
Hemelvaart 26 en 27 mei
2e Pinksterdag 6 juni
Vrijdagmiddag voor zomervakantie (15 juli) is de school om 12.00 uur uit
Zomervakantie 16 juli - 27 augustus

Op onderstaande data heeft het team van BS het Kleurrijk een studiedag. Alle kinderen zijn
onderstaande data dus vrij.

Woensdag 8 september
Woensdag 13 oktober
Donderdag 16 december
Donderdag 3 februari 2022

Maandag 14 februari
Maandag 28 maart
Dinsdag 28 juni
Vrijdag 8 juli

Het vakantierooster en de data van de studiedagen staan ook in de agenda van Social Schools en op
onze website.

Opgemerkt door de Oudercommissie
Het valt de leden ons (de oudercommissie) op dat er een aantal onwenselijke situaties ontstaan rond
de school qua verkeer. Zo wordt er aan de voorkant van het gebouw vaak gebruik gemaakt van de
invalidenparkeerplaats om kinderen op te halen en af te zetten. Deze auto’s staan vaak met de motor
aan te wachten op hun kind op deze plekken. Dat is onveilig en ongezond voor de wachtende ouders
en naar buiten komende kinderen.
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Ten tweede wordt er aan de achterkant van de school, en om de school heen vaak veel te hard
gereden door ouders die hun kinderen afzetten of ophalen. Er is meermaals een onveilige situatie
ontstaan met kinderen die daar plots de weg oversteken – en auto’s die daar te hard rijden.

We zouden als oudercommissie jullie van harte willen oproepen om in beide situaties jullie gedrag
aan te passen (dus niet parkeren op de invalideplek en je snelheid matigen rondom school) en elkaar
op dit gedrag aan te spreken als ouders van het Kleurrijk.

We willen, net als alle andere ouders, graag een veilige en gezonde schoolomgeving voor onze
kinderen!

Vriendelijke groeten van de oudercommissie

Tip: ouderavond over online gamen voor ouder(s)/ verzorger(s) van groep 7-8
IrisZorg organiseert een online ouderavond over
gamen en beeldschermgebruik voor ouders groep 7
en 8 van het basisonderwijs.
Kinderen weten tegenwoordig optimaal gebruik te
maken van de vele mogelijkheden van de digitale
media. Ze maken contact, ontmoeten vrienden en
ontwikkelen (online) kennis en vaardigheden.

Zeker in deze Coronatijd lijkt internet hét medium voor communicatie. Voor veel kinderen is
Coronatijd lastig. Ze kunnen zich flink vervelen. Het is dan heel verleidelijk om maar veel te gaan
gamen of voortdurend op hun telefoon te ‘zitten’. Naast de positieve, sociale kant van gamen, kan het
ook risico’s met zich meebrengen.
Veel ouders worstelen met het maken van afspraken over dit onderwerp. Hoe lang mag mijn kind
gamen? Wat is ‘normaal’ qua beeldschermtijd? Kortom, Gamen hoort bij de moderne opvoeding.
Het is daarom belangrijk dat je als ouder je kind kunt begeleiden naar gezond gamegedrag.
Maar wat zijn nou precies de beste manieren om je kind goed op te voeden over games?

Tijdens deze online ouderavond van IrisZorg preventie geven wij antwoord op die vragen.
Wanneer: donderdag 10 juni of dinsdag 22 juni 2021
Hoe laat: 20.00 -21.15 uur
Aanmelden kan via dit formulier

Avond 4 Daagse Home edition
Met de Home Edition is er in Nederland de gelegenheid een eigen Avond4daagse te lopen. Dus niet in
hele grote groepen tegelijk, zoals je gewend bent. Maar alleen met een vriendje, je sportmaatjes of
met je gezin. Je kunt de vier dagen lopen in de periode tussen 29 maart en 30 juni 2021. Maar tussen
de eerste wandeldag en de vierde mogen maximaal twee weken zitten. Het moet natuurlijk wel een
uitdaging blijven... En je hoeft niet alleen ’s avonds of doordeweeks te lopen. Ook overdag of in het
weekend kun je op pad!
Voor meer info: kijk op de website.
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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

Coronaproof ontmoeten met Bindkracht10
Langzaam kan er weer meer. Maar corona is nog niet weg. Wat er ook gebeurt, Bindkracht10 vindt
een manier om mensen samen te brengen.

Maak een wandeling met Sonia
Sonia Davelaar is opbouwwerker en welzijnscoach bij Bindkracht10. Door de corona regels liggen
bijna alle activiteiten stil. Sonia: “Het is een moeilijke tijd met Corona. Daarom proberen we extra
aandacht te geven aan de bewoners”. Zo kun je iedere vrijdagochtend om 10.00 uur meewandelen.
De wandeling begint bij 't Hert. Het is corona proof en gratis.
Ook lopen Sonia en haar collega’s door de wijk en bellen ze aan bij bewoners. Gewoon om te vragen
hoe het gaat. Als het weer veilige kan organiseert Bindkracht10 een gezellige bijeenkomst voor de
ouderen in de wijk.
Sonia: “op 3 mei hebben we ook een verrassingsactiviteit in de Rentmeesterhof. En we gaan we
kennismaken met bewoners in het Knollenpad in de Hazenkamp. Dat doen we samen met
buurtbewoners, vrijwilligers en andere partners in de wijk”.
Heb je zelf een goed idee voor de wijk of wil je een praatje maken?
Bel of app Sonia op: 06-12950900.

Stel je vraag bij de Stip op afspraak
Lotte Zekhuis is de coördinator van de Stip. Lotte: “We zijn open! Je kunt nog steeds al je vragen
stellen bij de Stip. Bijvoorbeeld over brieven en formulieren, over
wonen, geld, zorg en opvoeding. Je krijgt er informatie over de
wijk. Ook voor een praatje ben je welkom”.

De Stip is open op dinsdag en donderdag van 13:00- 16:00. Vanaf
12 mei is de Stip een extra ochtend open: woensdagochtend van
9:30-12:30 uur. Maak altijd eerst een afspraak bij de Stip-lijn:
024-3502000. De Stip-lijn kan je bellen van maandag tot en met
vrijdag, van negen tot vijf uur.

Kinderen spelen buiten met het Activiteitenplein
Alyssa Tol is coördinator bij Activiteitenplein Het Kleurrijk: “Het
Activiteitenplein is nu nog dicht. Samen met ons team en soms
vrijwilligers bedenken wij leuke activiteiten. Van knutselen tot
balspellen en leerzame activiteiten. Vaak werken wij ook samen met
Kevin van het Sportbedrijf Nijmegen”.
In de coronatijd organiseert het Activiteitenplein iedere maandag en
donderdag van 15 uur tot 17 uur kinderactiviteiten. Die vinden plaats
op het basketbalveldje naast het Cruyff Court en bij of in de speeltuin
het Genestetje. Alle kinderen van basisschoolleeftijd uit de wijk zijn
welkom. Je hoeft je kind niet aan te melden, omdat het buiten is.
Heb je nog vragen? Je kan Alyssa appen of bellen op 06-82518539.

Wil je meer weten over wat Bindkracht10 doet in Midden?
Kijk op bindkracht10.nl/midden of volg StipNijmegenMidden op
Facebook.
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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

Hieronder een overzicht van andere extra activiteiten in de meivakantie. Let op: Hier zijn kosten aan
verbonden. Meer info via www.sportxtra.nl
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