
Nieuwsbrief 3 ’22-‘23 Brede school het Kleurrijk 

 

 

Agenda november 2022 

Dinsdag 1 november Visitatie op BS het Kleurrijk 

Woensdag 2 november Luizenkammen 

Donderdag 3 november Annejan sluit aan bij OKC (8.30 – 9.15 uur) 

Maandag 7 november Gastles unit Rood (‘Animatietafel’) 

Dinsdag 8 november 13.00-14.00; inloopmoment unit Blauw 

Donderdag 10 november 8.30-9.30; inloopmoment unit Groen 

Dinsdag 15 november Workshop Etsen in unit Blauw 

Woensdag 16 november Hercontrole luizenkammen 

Donderdag 17 november MR vergadering 

Dinsdag 22 november  Studiedag; alle kinderen vrij 

Vrijdag 25 november Nieuwsbrief #4 verschijnt 

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

 

Blijven leren… 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Blijven ontwikkelen en blijven leren, dat is wat we nastreven op BS het Kleurrijk. Dit geldt voor de 

kinderen en ook voor ons als team. In dit kader is er op dinsdag na de herfstvakantie een visitatie op 

onze school. Twee collega directeuren en een collega intern begeleider (van verschillende scholen 

binnen onze stichting) komen een ochtend op visite. Ze bestuderen vooraf een aantal documenten 

van het Kleurrijk, gaan met ons in gesprek over de ontwikkeling van het Kleurrijk en over de 

resultaten. Ze leggen ook klassenbezoeken af. Doel is om ons scherp te houden en om ons te 

attenderen op eventuele blinde vlekken. 

Afgelopen week had unit Rood een workshop “Haringmaatjes”. De kinderen hebben, o.l.v. een 

kunstenares van de Lindenberg, kennis gemaakt met de kunst van Keith Haring. Elke klas heeft zijn 

eigen kunstwerk van een paar meter gemaakt. Geweldig om de kinderen te zien genieten en de 

verbazing en trots te zien op hun gezichten als ze hun eigen kunstwerk bekijken. 

In deze nieuwsbrief leest u verder informatie over het bezoek van de wethouders aan onze school, 

kijken we terug op de Kinderboekenweek en is er helaas informatie over Corona. We sluiten deze 

nieuwsbrief sportief af met stukjes over zwemmen en hardlopen. 

Veel leesplezier!  

 

Met vriendelijke groet, 

Annejan Kroneman,  

Directeur BS het Kleurrijk 

 

 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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Bezoek wethouders 

Afgelopen woensdag hebben we bezoek gehad van twee wethouders van Nijmegen. Mevrouw Grete 

Visser; wethouder van wonen, zorg en onderwijs en mevrouw Cilia Daemen; wethouder van o.a. 

welzijn, gezondheid en inclusie. Daarnaast waren ook twee kwaliteitsmedewerkers van de gemeente, 

de manager en de bestuurder van Bindkracht 10 aanwezig. 

Indra Knoop (Brede school coördinator van BS het Kleurrijk) en Annejan hebben de gasten 

ontvangen, een presentatie en een rondleiding gegeven. We hebben verteld over wat het Kleurrijk 

een brede school maakt, hoe we intensief samenwerken met verschillende instanties en wat voor 

aanbod we voor de kinderen hebben. Ook hebben we knelpunten aangegeven en gedeeld waar we 

ons zorgen over maken. Het was een prettig gesprek. De wethouders waren enthousiast over wat we 

allemaal doen op het Kleurrijk en vonden het erg leuk om eens binnen te kijken. 

 

Terugblik Kinderboekenweek 

Van 5 oktober tot en met 14 oktober hebben wij de school GI-GA-GROEN gemaakt! Dit was namelijk 
het thema van de Kinderboekenweek. We begonnen de Kinderboekenweek met een filmpje in de 
klas waarin het thema werd onthuld. Ook kwam er bezoek in de klas van twee juffen die gi-ga-groen 
verkleed waren en ook nog eens een boek en een plantje kwamen brengen. Daarna ging iedereen 
aan de slag!  
Unit groen heeft geleerd over dieren in het bos: de egel, de eekhoorn en de spin. Wisten jullie dat de 
meeste spinnen acht ogen hebben? 

  

  
  
Unit rood heeft het gehad over bomen en planten. Midden in de unit is zelfs een boom gegroeid! 

   
 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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Unit paars onderzocht welke klimaten er allemaal zijn en heeft hierover flink wat informatie 
opgezocht.  

     . 
 
Unit blauw ging aan de slag met duurzaamheid en milieu. Deze kinderen hebben allerlei manieren 
bedacht om de aarde te beschermen. 

  
 
Op de laatste dag, vrijdag 14 oktober, hebben we met de hele school op het plein de 
Kinderboekenweek afgesloten door te dansen en zingen op het liedje Gi-ga-groen van Kinderen voor 
Kinderen. Ten slotte mocht iedereen bij elkaar in de units gaan kijken naar de gi-ga-groene 
tentoonstellingen. 
 

Corona 

Op school hebben we een draaiboek Corona klaarliggen. Dit draaiboek is gebaseerd op de 4 

verschillende fases (scenario’s) die de overheid aan kan geven. Het draaiboek is besproken en 

afgestemd met de MR. Natuurlijk volgen we als school de landelijke richtlijnen. Daarnaast zijn er ook 

(praktische) zaken die specifiek voor BS het Kleurrijk zijn. Vanuit de overheid horen we als we van 

fase wisselen. We hebben dan als school uiterlijk 1 week om onze organisatie aan te passen indien 

nodig. Op dit moment zitten we in fase donkergroen. 

Via een bericht op Social schools wordt u geïnformeerd als we naar een andere fase gaan. In dit 

bericht staat dan ook de precieze uitwerking voor BS het Kleurrijk. 

De vier scenario’s zijn: 

Scenario-1: donkergroen. Het eerste scenario is een preventief scenario dat wordt getypeerd met 
het woord verkoudheid. Er is nog geen noodzaak om specifieke maatregelen te treffen. In deze fase 
gaat het om het nemen van een aantal basismaatregelen m.b.t. hygiëne en gezondheid. 
 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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Scenario-2: groen. Ook dit scenario is preventief van aard. Deze fase wordt getypeerd met het woord 
griep. Scenario 2 vraagt om het uitvoeren van de basismaatregelen en extra aandacht voor personen 
met een kwetsbare gezondheid. 
 
Scenario-3: oranje. Scenario 3 wordt getypeerd met continu strijd. Het is een fase waarin het gaat 
om interventie, om het nemen van maatregelen die genomen moeten worden om het fysieke 
onderwijs zo verantwoord mogelijk doorgang te laten vinden. Het kabinet neemt ingrijpende 
maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, en van de scholen wordt verwacht dat 
zij ook voorzorgs- en contactbeperkende maatregelen nemen. 
 
Scenario-4: rood. Ook dit scenario –getypeerd met worst case- is een fase waarin het gaat om het 
uitvoeren van interventies. De school blijft open, maar het aantal personen in de school moet 
worden beperkt en het is niet langer mogelijk dat alle leerlingen tegelijkertijd fysiek les krijgen. 
 
Het zou kunnen voorkomen, dat het kabinet overgaat op een noodscenario dat verder gaat dat de 
maatregelen in scenario 1 t/m 4. Dat gebeurt als er landelijke maatregelen nodig zijn die zwaarder 
zijn dan de matregelen in het worst case scenario (scenario-4). In dat geval is ons draaiboek Corona 
niet langer leidend. De totale regie verschuift dan naar het kabinet. 
 

In de bijlage vindt u een schematische weergave van de vier fases met de algemene richtlijnen. 

 

Aanmelden nieuwe leerlingen 

Heeft u of kent u kinderen die volgend schooljaar 4 jaar worden? Deze kinderen moeten voor 1 

februari 2023 aangemeld worden bij schoolwijzer. Let op: vorige jaren was dit voor 1 maart. Bij 

aanmelding voor 1 februari heeft u het meeste kans op plaatsing op uw voorkeursschool. 

Aanmelden kan via www.schoolwijzernijmegen.nl  

 

Verrijkingsgroep 

Ook dit jaar zijn we weer goed gestart met de verrijkingsgroep. Op de 

maandagen en woensdagen krijgen een aantal leerlingen buiten de groep 

extra uitdaging aangeboden passend bij hun onderwijsbehoefte. Op dit 

moment zijn we o.a. aan het werk met Rekenen XL. Een aanvullend 

uitdagend aanbod op de huidige methode Pluspunt met gevarieerde en 

pittige projecten waar de leerling wordt uitgedaagd en er een beroep 

wordt gedaan op zijn/haar kwaliteiten en capaciteiten. In groep 4 zijn we 

nu bezig met kubussen tekenen, groep 5 met de driehoek van Pascal en 

groep 6 t/m 8 met het ontwerpen van labyrinten en doolhoven. Na de herfstvakantie gaan we o.a. 

met deze groep leerlingen aan de slag met het formuleren van eigen leerdoelen en hiervoor een plan 

van aanpak maken. 
                                                                                                              

Zwemmen op studiedagen 

Vanaf de herfstvakantie is het weer mogelijk om op studiedagen van school met korting te gaan 

zwemmen in zwembad Nijmegen West. Kinderen van onze school mogen komen zwemmen voor 

slechts € 3,50 p.p. (i.p.v. € 5,50). Het recreatiebad is geopend vanaf 10.00 uur. De leerlingen kunnen 

tot 14.00 uur binnenkomen en mogen zo lang blijven als ze willen. Ook in de horeca zal er een 

speciale aanbieding zijn. Het zwembad is op de hoogte van de data van onze studiedagen. 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
http://www.schoolwijzernijmegen.nl/
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Let op: Kinderen tot 8 jaar en kinderen zonder zwemdiploma kunnen alleen komen zwemmen met 

een betalende en meezwemmende volwassene. Kinderen zonder diploma dienen armvleugels te 

dragen. 

 

Ren mee met de Mini NN Zevenheuvelenloop!  

Op 19 november is de Mini NN Zevenheuvelenloop. Een super leuke 

hardloopwedstrijd voor alle basisschool kinderen. Kinderen uit groep 1 

t/m 4 lopen 400 meter, vanaf groep 5 ren je 800 meter. Iedereen krijgt 

een leuke medaille en voor de snelste jongens en meisjes zijn er leuke 

prijzen te winnen. Deelname kost slechts €3,-. Inschrijven kan via 

www.nnzevenheuvelenloop.nl/mini  

Op woensdag 26 oktober is er van 15.00 – 16.30 een gratis 

hardloopclinic van Susan Krumins (2e op EK) op de atletiekbaan in 

Brakkenstein. Aanmelden is verplicht via mini@zevenheuvelenloop.nl  

 

  

  
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  

 
Activiteitenplein 
De eerste twee thema’s van het Activiteitenplein  
zitten er alweer op. De kinderen van groep  
2 t/m 4 zijn dit thema bezig gegaan met het  
maken van een film. Ze hebben geleerd hoe 
een film wordt gemaakt, hoe je moet omgaan  
met een green screen en zijn vervolgens aan  
de slag gegaan door interview en stopmotion  
filmpjes te maken. 
De kinderen van groep 5 t/m 8 zijn aan de slag  
gegaan met hout. Ze hebben bijvoorbeeld  
geleerd wat je kan doen met een (figuur) zaag,  
hamer en spijkers. Ze hebben met deze kennis  
een knikkerbaan, 3D figuur en een draadfiguur  
met spijkers gemaakt.  
Wat hebben de kinderen veel geleerd en goed 
meegedaan! Het was zo ontzettend gezellig, dat wij 
niet meer kunnen wachten op het volgende thema. 
Dat is namelijk: ‘Van Tuin Tot Bord Junior’. De flyers 
hiervoor, zullen donderdag 3 november uitgedeeld worden. 
 
Geldzorgen? 
Maak je je zorgen over je geldzaken? Samen pakken we het aan. Eén van onze financieel experts gaat 
graag met je in gesprek. Loop zelf binnen bij een van de Stips in de stad, bel of maak een afspraak via 
024-3502000 of www.nijmegen.nl/geldzorgen  

   

http://www.bshetkleurrijk.nl/
http://www.nnzevenheuvelenloop.nl/mini
mailto:mini@zevenheuvelenloop.nl
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