
Nieuwsbrief 1 ‘20-’21 Brede school het Kleurrijk 

 

 

Agenda september en oktober 2020 

Woensdag 2 september 
Tygo cup: voetbal op het Cruyffcourt met sportbedrijf 
en aansluitend een BBQ bij het Cruyffcourt 

vanaf 14.00 uur 

Maandag 7 september 
Vergadering OuderCommissie 

 

Donderdag 10 september 
Opening Corona kunstwerk bij t Hert met bewoners 
en de Burgemeester 

16.30 uur 

Vrijdag 11 september Start schakelklas  

Week van 21 september Afname Entree toets (groep 8)  

Vrijdag 25 september Nieuwsbrief 2 verschijnt 
Herdenking (groepen 7-8) 

 

Maandag 28 september MR vergadering  

Woensdag 30 september Start Kinderboekenweek  

Donderdag 8 oktober Studiedag, alle kinderen vrij  

Week van 12 oktober Oudergesprekken  

19 - 23 oktober Herfstvakantie  

 De volledige agenda is te bekijken op 
www.bshetkleurrijk.nl  

en in de app van Social Schools. 

 

Gestart! 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

De eerste week zit erop. Maandag waren er aardig wat gespannen gezichtjes bij binnenkomst. 

Volkomen logisch natuurlijk; een nieuwe klas of een andere leerkracht, een hele nieuwe school of 

zelfs voor het eerst naar school. Het was goed om te zien dat tijdens mijn ronde langs de groepen 

iedereen zijn of haar plekje gevonden had en dat er enthousiast vakantieverhalen uitgewisseld 

werden.  

De rest van de week verliep prima. We zijn trots op de kinderen (en hun ouders/ verzorgers🙂) hoe 

zelfstandig ze de school inkomen, hun handen wassen en hun plek vinden. 

In deze nieuwsbrief leest u onder andere over het alternatief voor de ouder informatieavond, de 

komende oudergesprekken, AVG en verkiezingen voor de MR.  

We zijn blij dat veel (naschoolse) activiteiten weer opgestart kunnen worden! Ook hierover leest u 

informatie in deze nieuwsbrief. 

Veel leesplezier! 

 

Met vriendelijke groet, 

Annejan Kroneman, Directeur BS het Kleurrijk 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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Toestemmingsformulier AVG 

Komende week ontvangt u (via uw kind) het formulier om schriftelijk 

toestemming te geven voor een aantal zaken. Dit moet in het kader van 

de wet op de privacy. We moeten elk jaar opnieuw om uw toestemming 

en handtekening vragen. Vanaf dit jaar kunt u voor alle kinderen uit het 

gezin toestemming geven op één formulier. 

Gelieve het formulier in te vullen en te ondertekenen. Graag uiterlijk 

vrijdag 3 september inleveren bij de leerkracht. 

 

Verkiezingen MR 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Zoals jullie voor de zomervakantie al hebben kunnen lezen, is de MR op zoek naar een nieuw lid voor 

de oudergeleding van de MR. Een aantal ouders had zich kandidaat gesteld, waarna 2 ouders zijn 

overgebleven namelijk; 

● Melanie Nieman 

● Rudie Fokker 

In de onderstaande stukjes stellen zij zich aan u voor:  

Hallo Allemaal, 

Ik ben Melanie Nieman 39 jaar oud moeder van vijf kinderen 

Werkzaam in de thuiszorg,  

Ik wil graag deelnemen om extra betrokken te zijn bij de gebeurtenissen vanuit school  

Ook voor mijn drie kinderen die op het Kleurrijk zitten 

Ik vind het leuk en spannend om voor de kinderen deze uitdaging aan te gaan. 

Dus wie weet zien wij elkaar snel !!  

Mvg Melanie 

Mama van 

Noël, Amaya, Ashana  

 

Hallo allemaal 

Mijn naam is Rudie Fokker en stel mij kandidaat als nieuw MR-lid. Ik ben 46 jaar en woon al 

42 jaar in het Willemskwartier. Echtgenoot van Marieke en vader van 2 kinderen Demi en 

Liam. Demi zit sinds het nieuwe schooljaar op de middelbare school en Liam zit in groep 3/4B. 

Ik stel mij kandidaat ,omdat het mij leuk lijkt om mee te denken/beslissen over allerhande 

zaken die betrekking hebben met de school en daarbij vind ik het belangrijk dat de 

afspiegeling van de MR hetzelfde blijft. 

Op dinsdag 1 september krijgt het oudste kind uit uw gezin een stembriefje om het nieuwe lid van de 

MR te kiezen mee naar huis. Graag op woensdag 2 september dit ingevulde briefje weer op school bij 

http://www.bshetkleurrijk.nl/


 

 

        Thijmstraat 40C 6531 CS Nijmegen        ☎ 024-3551566                 www.bshetkleurrijk.nl  

de leerkracht inleveren (het liefst door het oudste kind uit uw gezin). De stemmen zullen dezelfde 

dag geteld worden. De uitslag zal zo spoedig mogelijk met u gedeeld worden.  

Alvast bedankt. 

Vriendelijke groet, 

Alle leden van de MR 

 

Ouder informatieavond 

Zoals u zult begrijpen kan de ouder informatieavond die gepland stond op 10 september niet 

doorgaan in de “normale” vorm. Dit is praktisch niet haalbaar met alle maatregelen die we moeten 

volgen. Graag willen de leerkrachten wel (digitaal) kennismaken en het een en ander vertellen over 

het komende schooljaar. U ontvangt daarom op 10 september een filmpje via Social Schools. In dit 

filmpje stellen de leerkrachten/ de units zich voor en worden een aantal zaken toegelicht. Ook 

ontvangt u een uitgebreide Powerpoint met belangrijke uitleg over/ toelichting op het schooljaar van 

uw kind. 

Op deze manier proberen we aan de behoefte van ouder(s)/ verzorger(s) en leerkrachten tegemoet 

te komen. Mochten er naar aanleiding van het filmpje en/of de Powerpoint vragen zijn, dan kunt u 

altijd met de leerkracht contact opnemen via Social Schools. 

Oudergesprekken 

De eerste oudergesprekken staan gepland in de week van 12 oktober. We noemen deze gesprekken 

welzijnsgesprekken. Leerkracht en ouders/ verzorgers gaan in gesprek over het welbevinden van het 

kind. U ontvangt via Social Schools een bericht om digitaal een afspraak te maken.  

Deze gesprekken kunnen, onder bepaalde voorwaarden, dus wel doorgaan. 

De voorwaarden zijn: 

● Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar. 

● Ouders/ verzorgers mogen alleen op afspraak/ na overleg de school in. 

● Bij binnenkomst wordt er een triage (gezondheidscheck) uitgevoerd en vragen we u om bij 

binnenkomst beneden in de hal de handen te desinfecteren. 

● Bij klachten blijft u thuis. U kunt de afspraak verzetten. 

U als ouder/ verzorger en de leerkrachten hebben altijd het recht aan te geven het gesprek liever 

telefonisch of via beeldbellen te willen voeren. Dit respecteren we van elkaar. 

 

Muzieklessen  

Dit hele schooljaar krijgen alle kinderen van groep 1 t/m 8 muziekles van 

een vakdocent vanuit de Lindenberg. Op de dinsdagen geeft Maxim 

Gottmer de groepen 3 t/m 8 les in het muzieklokaal en de groepen 1/2 

krijgen de muziekles in het speellokaal. Om de week geeft Maxim 

muziekles aan de groep en de andere week geeft de leerkracht 

zelf de muziekles. Via Social Schools houden we u  op de 

hoogte………..♫♪♬♩♪♫♬.  

 

Overblijven 

Beste ouders, 

Het nieuwe schooljaar is van start gegaan en veel kinderen maken weer gebruik van de TSO van 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
https://www.rivm.nl/documenten/triage-bezoekers
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Stichting SOOS. 

Uit onze administratie blijkt dat nog niet alle kinderen zijn ingeschreven voor het schooljaar 2020-

2021. 

Wij streven er naar om uw kind(eren) zelf digitaal aan te melden via de site: www.stichtingsoos.nl. 

Wanneer dat niet lukt, kunt u gebruik maken van de inschrijfformulieren die te vinden zijn op school. 

De ingevulde inschrijfformulieren kunt u bij de leerkracht inleveren. 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met mij. 

Telefonisch: 06-57431154 

Per e-mail: marleen.vanveen@stichtingsoos.nl  

Met vriendelijke groet, 

Marleen van Veen 

Coördinator TSO 

Basisschool Het Kleurrijk 

Luizenkammen 

De zomervakantie is weer voorbij. Dat betekent dat we 

normaal gesproken op school de kinderen controleren op 

hoofdluis. Vanwege de Coronamaatregelen vindt er op 

school geen klassikale kamsessie plaats, daarom vragen we 

ouders/ verzorgers dit thuis te doen. 

● Op de site van het RIVM staat een duidelijke 

instructie hoe je dit doet: 

https://www.rivm.nl/hoofdluis. 

● Mocht je thuis niet over een kam beschikken: deze zijn verkrijgbaar bij de drogist (Kruidvat, 

Etos) of bij AH. 

● Als je neten of luizen aantreft, dan is het advies om gedurende 2 weken dagelijks te kammen 

en dit te melden bij de leerkracht van je kind. 

● Meer achtergrondinformatie: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/hoofdluis 

Naschoolse activiteiten vanuit de brede school 

Activiteitenplein 

Dag kinderen, ouders/verzorgers, 

Het activiteitenplein gaat weer starten! 

Afgelopen dinsdag hebben we de inschrijfformulieren 

in de klassen uitgedeeld. 

Wil je meedoen? Lever het inschrijfformulier ingevuld 

in bij het activiteitenpleinteam of bij de OKC ruimte! 

   

Bij vragen, bel of app gerust naar 06 – 82518539 

(Alyssa Tol, coördinator Activiteitenplein het Kleurrijk). 

Groetjes, 

Het activiteitenplein 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
https://www.rivm.nl/hoofdluis
https://www.rivm.nl/hoofdluis
https://www.rivm.nl/hoofdluis
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/hoofdluis
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/hoofdluis
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Wijksport start weer! 

Iedere dinsdagmiddag op het Cruijff Court samen met sportdocent Kevin! 

15:00 – 16:00 groep 3, 4, 5 

16:00 – 17:00 groep 6, 7, 8 

Deelname is gratis 

Sportspektakel! 

Op zaterdag 19 september in de Nationale Sportweek gaat in Nijmegen 

Midden-Zuid het Sportspektakel plaatsvinden. In Willemskwartier is er de 

mogelijkheid om kennis te maken met diverse sporten/sportverenigingen bij jou in de buurt. Een 

leuke sportieve dag voor kinderen uit groep 3 t/m 8 die nog niet weten welke sportvereniging ze leuk 

vinden of die wellicht willen kiezen voor een andere sport. Binnenkort komt het inschrijfformulier 

online voor deze sportieve dag. Ook ontvangen jullie informatie over deze dag op school! Deelname 

is gratis! Wil je nu alvast meer informatie? Stuur dan je mail naar middenzuidsport@nijmegen.nl  

 

INGEZONDEN: 

Creatief met korting bij de Lindenberg 

Lindenberg Cultuurhuis is dé plek in Nijmegen om je creatieve talent te ontwikkelen. Leer een 

muziekinstrument bespelen, zing als een popster, doe mee met een musical, maak je eigen 

beeldhouwwerk of krijg de coolste streetdance moves onder de knie. Het gebouw en de 

cursussen zijn zo ingericht dat ze ‘coronaproof’ zijn. 

Als je benieuwd bent geworden naar een cursus is er van 7 t/m 11 september de Proeflessenweek. 

Vanaf 30 augustus kun je je inschrijven voor een gratis proefles tijdens deze week. Zo kom je meer te 

weten over de cursus en de docenten. Lees er meer over op: 

https://www.delindenberg.com/nieuws/proeflessenweek/ 

Wat niet iedereen weet is dat je veel korting kunt krijgen op cursussen. Via Stichting Leergeld wordt 

zelfs vaak de hele cursus vergoed! Ook krijg je korting als er drie of meer gezinsleden een cursus bij de 

Lindenberg volgen, en als je meerdere jaarcursussen in dans volgt krijg je tot wel 30% korting. Lees 

hier meer over de kortingen: https://www.delindenberg.com/kortingen-op-cursussen en zoek 

een cursus bij de Lindenberg die bij je past op https://www.delindenberg.com/cursussen/zoek-

een-cursus/ 

Lindenberg Cultuurhuis: cursussen gaan weer van start! 

De leukste cursussen in muziek, dans, theater, beeldende kunst en schrijven bij Lindenberg Cultuurhuis 

in Nijmegen gaan bijna weer van start! Kijken door het aanbod en inschrijven kan nu via de website. 

Heb je nog vragen? Bezoek dan de online Open Dag op zondag 30 augustus: door middel van een 

livestream, filmpjes en een videogesprek met docenten krijg je een indruk van de Lindenberg en kun je 

al je vragen stellen. Liever eerst een cursus uitproberen voor je je inschrijft? Dat kan ook, in de vrij 

toegankelijke proeflessenweek van 7 t/m 11 september. Meld je hiervoor aan via de website van de 

Lindenberg. Meer weten over de kortingen die de Lindenberg kan bieden op cursussen (bijvoorbeeld 

door Stichting Leergeld)? Ook die informatie is te vinden op de website.  

http://www.bshetkleurrijk.nl/
mailto:middenzuidsport@nijmegen.nl
https://www.delindenberg.com/cursussen/?tx_solr%5Bfilter%5D%5Bdiscipline-0%5D=discipline%3AMuziek&tx_solr%5Bfilter%5D%5Bmin_max-1%5D=min_max%3A4-6+jaar&tx_solr%5Bfilter%5D%5Bmin_max-2%5D=min_max%3A7-9+jaar&tx_solr%5Bfilter%5D%5Bmin_max-3%5D=min_max%3A10-12+jaar
https://www.delindenberg.com/cursussen/?tx_solr%5Bfilter%5D%5Bdiscipline-0%5D=discipline%3AMuziek&tx_solr%5Bfilter%5D%5Bmin_max-1%5D=min_max%3A4-6+jaar&tx_solr%5Bfilter%5D%5Bmin_max-2%5D=min_max%3A7-9+jaar&tx_solr%5Bfilter%5D%5Bmin_max-3%5D=min_max%3A10-12+jaar
https://www.delindenberg.com/cursussen/?tx_solr%5Bfilter%5D%5Bdiscipline-0%5D=discipline%3AMuziek&tx_solr%5Bfilter%5D%5Bmin_max-1%5D=min_max%3A4-6+jaar&tx_solr%5Bfilter%5D%5Bmin_max-2%5D=min_max%3A7-9+jaar&tx_solr%5Bfilter%5D%5Bmin_max-3%5D=min_max%3A10-12+jaar
https://www.delindenberg.com/cursussen/?tx_solr%5Bfilter%5D%5Bmin_max-1%5D=min_max%3A4-6+jaar&tx_solr%5Bfilter%5D%5Bmin_max-2%5D=min_max%3A7-9+jaar&tx_solr%5Bfilter%5D%5Bmin_max-3%5D=min_max%3A10-12+jaar&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=discipline%3AZang
https://www.delindenberg.com/cursussen/?tx_solr%5Bfilter%5D%5Bmin_max-1%5D=min_max%3A4-6+jaar&tx_solr%5Bfilter%5D%5Bmin_max-2%5D=min_max%3A7-9+jaar&tx_solr%5Bfilter%5D%5Bmin_max-3%5D=min_max%3A10-12+jaar&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=discipline%3AZang
https://www.delindenberg.com/cursussen/?tx_solr%5Bfilter%5D%5Bdiscipline-2%5D=discipline%3ATheater&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=min_max%3A4-6+jaar&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=min_max%3A7-9+jaar&tx_solr%5Bfilter%5D%5B2%5D=min_max%3A10-12+jaar
https://www.delindenberg.com/cursussen/?tx_solr%5Bfilter%5D%5Bdiscipline-2%5D=discipline%3ATheater&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=min_max%3A4-6+jaar&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=min_max%3A7-9+jaar&tx_solr%5Bfilter%5D%5B2%5D=min_max%3A10-12+jaar
https://www.delindenberg.com/cursussen/?tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=min_max%3A4-6+jaar&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=min_max%3A7-9+jaar&tx_solr%5Bfilter%5D%5B2%5D=min_max%3A10-12+jaar&tx_solr%5Bfilter%5D%5B3%5D=discipline%3ABeeldend+%26+technologie
https://www.delindenberg.com/cursussen/?tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=min_max%3A4-6+jaar&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=min_max%3A7-9+jaar&tx_solr%5Bfilter%5D%5B2%5D=min_max%3A10-12+jaar&tx_solr%5Bfilter%5D%5B3%5D=discipline%3ABeeldend+%26+technologie
https://www.delindenberg.com/cursussen/?tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=min_max%3A4-6+jaar&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=min_max%3A7-9+jaar&tx_solr%5Bfilter%5D%5B2%5D=min_max%3A10-12+jaar&tx_solr%5Bfilter%5D%5B3%5D=discipline%3ABeeldend+%26+technologie
https://www.delindenberg.com/cursussen/?tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=min_max%3A4-6+jaar&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=min_max%3A7-9+jaar&tx_solr%5Bfilter%5D%5B2%5D=min_max%3A10-12+jaar&tx_solr%5Bfilter%5D%5B3%5D=discipline%3ADans
https://www.delindenberg.com/cursussen/?tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=min_max%3A4-6+jaar&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=min_max%3A7-9+jaar&tx_solr%5Bfilter%5D%5B2%5D=min_max%3A10-12+jaar&tx_solr%5Bfilter%5D%5B3%5D=discipline%3ADans
https://www.delindenberg.com/nieuws/proeflessenweek/
https://www.delindenberg.com/nieuws/proeflessenweek/
https://www.delindenberg.com/nieuws/proeflessenweek/
https://www.delindenberg.com/kortingen-op-cursussen
https://www.delindenberg.com/kortingen-op-cursussen
https://www.delindenberg.com/cursussen/zoek-een-cursus/
https://www.delindenberg.com/cursussen/zoek-een-cursus/
https://www.delindenberg.com/cursussen/zoek-een-cursus/
http://www.delindenberg.com/cursusaanbod
http://www.delindenberg.com/cursusaanbod
http://www.delindenberg.com/open-dag-2020
http://www.delindenberg.com/open-dag-2020
https://www.delindenberg.com/nieuws/proeflessenweek/
https://www.delindenberg.com/nieuws/proeflessenweek/
https://www.delindenberg.com/kortingen-op-cursussen/
https://www.delindenberg.com/kortingen-op-cursussen/
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Joepie! Het jeugdprogramma van de Lindenberg staat online! Ontdek de meest ontroerende, 

muzikale, grappige, avontuurlijke en stoere kindervoorstellingen die t/m december 2020 in de 

Lindenberg te zien zijn. We verklappen alvast een paar namen… 

Lindenberg Kinderbevrijdingsfestival (diverse leeftijden) | zo 20 september 2020 

75 jaar geleden, op 20 september, kwam er voor Nijmegen een einde aan de Tweede Wereldoorlog. 

Een goede reden voor het Nationaal Comité 4 en 5 mei Nijmegen en de Lindenberg om een 

Kinderbevrijdingsfestival te organiseren met voorstellingen en workshops over liefde en vriendschap. 

Houd de website van de Lindenberg in de gaten voor het gehele programma. 

www.delindenberg.com. I.v.m. de maatregelen omtrent corona, vindt er voorlopig alleen online 

kaartverkoop plaats.  

 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
https://www.delindenberg.com/theater/?tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=genre%3AJeugd
https://www.delindenberg.com/theater/?tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=genre%3AJeugd
https://www.delindenberg.com/theater/?tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=genre%3AJeugd

