
Nieuwsbrief 10 ‘20-’21 Brede school het Kleurrijk 

 

 

Agenda juni en juli 2021 

31 mei – 1 juni Migratie; school moeilijk via mail te bereiken 

14 juni MR vergadering 

25 juni Nieuwsbrief #11 verschijnt 

28 juni Studiedag, alle kinderen vrij 

30 juni Rapport mee 

30 juni – 2 juli Kamp groep 7-8 

Week van 5 juli Online facultatieve oudergesprekken 

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

 

De tijd vliegt 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Hierbij alweer een nieuwsbrief… aardig gevuld met allerlei nieuws van onze school. Zo leest u een 

update over de klimaatbeheersing en ons schoolplein. Alvast (en beetje) informatie over het 

komende afscheid van meester Peter. Ook informatie over de afsluiting van dit rare schooljaar! 

 

We zijn erg blij dat het m.b.t. Corona erg rustig is op BS het Kleurrijk. We vinden het fijn dat iedereen 

zijn of haar uiterste best doet om zich aan de coronaregels te houden. Op de studiedag van 28 juni 

gaan we als team in gesprek over wat de Coronaperiode met ons gedaan heeft, maar zeker ook wat 

het ons heeft opgeleverd. Welke ervaringen hebben we opgedaan en wat kunnen we daar van 

meenemen? We houden u natuurlijk op de hoogte. 

Er komen komende week weer versoepelingen aan en we gaan de zon meer zien… Ik wens u een fijn 

weekend! 

 

Met vriendelijke groet, 

Annejan Kroneman, Directeur BS het Kleurrijk 

 

 

Update klimaatbeheersing 
Zoals bekend zijn we al geruime tijd met de gemeente in gesprek om het binnenklimaat te 
verbeteren. Hierbij vanuit school een update. 
Naar aanleiding van een onderzoek naar de mogelijkheden om verbeteringen aan te brengen volgen 
we momenteel twee sporen. Ten eerste zijn plaatsen bepaald en maten opgemeten waar ramen 
geplaatst kunnen worden die open kunnen. Hiervan wordt momenteel een offerte opgemaakt. Ten 
tweede is er in de meivakantie een mechanische suskast geplaatst in één van de groepen in unit 
paars. Dit apparaat blaast lucht van buiten direct het lokaal in. De leerkracht kan dit apparaat 
bedienen. Deze suskast is een proefopstelling om te kijken/ ervaren hoe en of dit voldoende werkt in 
dit lokaal. 
 
 
 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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Schoolplein 
Op ons schoolplein zijn in de meivakantie pleinplakkers aangebracht door Martien en Rudy (heel erg 
bedankt voor de hulp!) 
Met deze pleinplakkers kunnen de kinderen verschillende spellen spelen. O.a. Mens-erger-je-niet, 
bowlen, Twister en hinkelen. De pleinplakkers zijn een idee van de leerlingenraad. 
De moestuintjes van de groene, rode en paarse unit beginnen ook te leven. Langzaam komt daar het 
een en ander naar boven. De kinderen verzorgen de plantjes dus goed!  
 

 
 
Afscheid meester Peter 
Meester Peter gaat aan het einde van het schooljaar met pensioen. Na bijna 44 jaar werken in het 
onderwijs, sterker nog… bijna 44 jaar op het Kleurrijk of één van haar voorgangers (Fatimaschool en 
Groot Nijeveld). 
Natuurlijk laten we meester Peter niet zomaar vertrekken. We gaan hier uitgebreid bij stil staan. Dit 
doen we met de kinderen, (oud) collega’s, oud-leerlingen en andere genodigden. De voorbereidingen 
zijn in volle gang…  
Wordt vervolgd… 
 
Groep naar huis 
Helaas hebben we afgelopen week een groep naar huis moeten sturen omdat de leerkracht ziek was 
en er geen invallers meer waren. Ook hadden we geen interne oplossing. Doordat we nog moeten 
werken met cohorten (kinderen mogen niet door elkaar), kunnen we kinderen ook niet in andere 
groepen onderbrengen.  
Als dit zich voordoet, stuur ik ’s ochtends een bericht via Social Schools naar de ouders/ verzorgers 
van de betreffende groep. Ik markeer dit bericht als spoed, u krijgt dan, als u de app gebruikt, een 
melding op uw telefoon. 
 
Schoolreisje 2021 wordt festivaldag 2021! 
In verband met alle corona maatregelen en regels waar wij ons als school aan moeten houden zijn wij 
met de schoolreiscommissie tot de conclusie gekomen dat het schoolreisje niet door kan gaan. Maar 
wij vinden dat de kinderen van het Kleurrijk wel een feestdag verdiend hebben. Dus zijn wij op zoek 
gegaan naar een alternatief. 
  
Op woensdag 7 juli zal er een FESTIVALDAG plaatsvinden in op het Kleurrijk! Hoe deze dag eruit gaat 
komen zien zal nog even een verassing blijven, maar wij kunnen beloven dat dit één grote feestdag 
zal worden. 

http://www.bshetkleurrijk.nl/


 

 

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

Nieuwe wijkagent Willemskwartier 
Ik ben Brigitte (46) en sinds 20 mei 2021 vervang ik Olaf als wijkagent van 
het Willemskwartier.  
In Wijchen ben ik 24 jaar geleden begonnen bij de politie waar ik als 
jeugdagent veel met kinderen, jongeren en jonge volwassenen heb 
gewerkt.  
Wijkagent van het Willemskwartier is een nieuwe uitdaging voor mij. 
Ik heb er heel veel zin in en nodig iedereen uit om met mij in gesprek te 
gaan. 
Spreek mij aan in de wijk of bel met 0900-8844,  
dan neem ik contact op om een afspraak te maken. 
 
Met vriendelijke groet, 
Brigitte Broers 
Wijkagent Willemskwartier  
 

 

 
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 het Kleurrijk 
Hoi allemaal, het Activiteitenplein heeft samen met het Sportbedrijf in de meivakantie een grote 
activiteit georganiseerd voor alle kinderen uit de wijk. De activiteit was een Vossenjacht, waar 45 
kinderen en 10 vrijwilligers aan meededen. Het weer zat mee en het was een zéér geslaagde dag. 
Ieder kind heeft na afloop een cadeautje gekregen.  
 
Momenteel zijn we op de maandag en de donderdag aanwezig vanaf 15:00 uur tot 17:00 uur naast 
het Cruijff Court in Willemskwartier. Wekelijks verzinnen we verschillende activiteiten voor groep 3 
tot en met 8. In de coronatijd mogen de kinderen uit groep 2 ook komen. Zo kunnen kinderen 
sporten, spelletjes spelen, tekenen en nog veel meer. Op de maandag zijn er soms gezamenlijke 
activiteiten met Kevin van het Sportbedrijf. Je kunt ons volgen op Facebook ‘Activiteitenplein het 
Kleurrijk’. Daar zetten we wekelijks op wat we gaan doen, dus zeker handig om te volgen. 
 
We zijn er ook een aantal weken in de zomervakantie waar we dan leuke zomerse activiteiten gaan 
organiseren. 
Heb je als ouders/ verzorgers ideeën of zin om een keer mee te helpen dan kun je contact opnemen 
met Alyssa Tol, Coördinator Activiteitenplein: 06 82 51 85 39. 
U bent van harte welkom! 
 
Groetjes Team Activiteitenplein het Kleurrijk. 
 
 
--------- Vooraankondiging ----------- 
Een van de buurtbewoners uit het Willemskwartier wil graag speciaal voor 
kinderen vanaf 9 tot en met 18 jaar een boksactiviteit opzetten in de 
sportzaal. 
1 dag in de week zal er dan gratis boksles gegeven worden. 
In de volgende nieuwsbrief is er meer informatie hierover. 
 

http://www.bshetkleurrijk.nl/

