Nieuwsbrief 9 ‘19-’20 Brede school het Kleurrijk
Agenda april en mei 2020 (onder voorbehoud)
Dinsdag 31 maart

Besluit vanuit de overheid of de scholen open gaan of
dicht blijven.

Woensdag 1 april

Als school dicht blijft: Ophaalmoment op school.
Kinderen halen nieuw werk voor thuisonderwijs. Schema
volgt dinsdag via de mail.

Maandag 13 april

Tweede Paasdag, alle kinderen vrij

Vrijdag 17 april

Koningsspelen, geannuleerd i.v.m. Corona

Vrijdag 24 april

Nieuwsbrief 10 verschijnt

27 april - 8 mei

Meivakantie

Maandag 11 mei

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

Rare tijden...
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Van alle kanten komt er informatie op ons en op u af. In deze onrustige en onzekere tijden ontvangt
u ook ‘gewoon’ op de laatste vrijdag van de maand onze nieuwsbrief.
De school is nu twee weken dicht. Een hele vreemde situatie.
Vanmorgen las ik een column. “De helden van het onderwijs”. Hierin zet
Jorg Kuit (docent voortgezet onderwijs) de leerkracht van Nederland als
basisspeler van het Nederlands voetbalelftal neer. Een wezenlijk
onderdeel van het team, een onmisbare schakel. Mij spreekt de
vergelijking aan, enerzijds vanwege het voetbal, maar zeker ook de
waardering die er uitspreekt. Het onderwijs in Nederland, en dus ook de
collega’s van het Kleurrijk, laten zien dat ze onmisbaar zijn in deze crisis.
Ook op deze plek wil ik mijn waardering uitspreken voor het team van
het Kleurrijk. Het thuisonderwijs is in zeer korte tijd, op een goede manier opgezet. Alles wordt in het
werk gesteld om de lijntjes met de kinderen te houden. Contact (via de app van Social Schools of
telefonisch) is zeer belangrijk. Ik merk een zeer hoge mate van betrokkenheid bij elkaar en de
kinderen. Dat maakt mij een trotse directeur.
Ik wil u als ouders/ verzorgers ook bedanken voor de extra inspanningen. Het valt niet altijd mee om
thuisonderwijs te verzorgen en zelf ook thuis te werken.
De voorbereidingen voor het vervolg van het thuisonderwijs zijn al in volle gang. Mochten we
dinsdag horen dat we langer dicht moeten blijven, dan zijn we er (op dit moment bijna) klaar voor.
In deze nieuwsbrief leest u ook nog een aantal ‘gewone’ berichten over het reilen en zeilen op onze
school.
Ik wens u allemaal sterkte en een goede gezondheid toe en let goed op elkaar!
Vriendelijke groet,
Annejan Kroneman, Directeur BS het Kleurrijk

Verrassing!
Vanmorgen werden we verrast door een kleurrijke tekening
voor de ingang van de school. De tekst erbij raakte ons:
‘Meesters en juffen dank je wel’
Daarnaast hebben we van verschillende ouders en kinderen
bedankjes gekregen. In woorden, in kaartjes, in lekkers… Dit is
zeer gewaardeerd, dank jullie wel.
Thuisonderwijs vervolg
Indien de scholen langer dicht blijven, gaan we ons
thuisonderwijs intensiveren. Leerlingen (vanaf groep 3) gaan
online instructies volgen via Google Classroom. Momenteel
zijn hiervoor de voorbereidingen in volle gang. U wordt
hierover via een apart bericht geïnformeerd.
Mochten we dinsdag horen dat we dicht blijven, dan is er
woensdag 1 april weer een ophaalmoment op school.
Voor deze vorm van thuisonderwijs is het van belang dat er
een device beschikbaar is voor uw kind. Sommige ouders/
verzorgers geven aan dat oefenen lastig is, omdat er geen device beschikbaar is. Alleen wanneer het
strikt noodzakelijk is, worden Chromebooks uitgeleend. We hanteren hiervoor de volgende
uitgangspunten:
> Het is voor kinderen vanaf groep 3.
> Maximaal 1 device per gezin.
> Alleen voor gezinnen waar thuis geen device beschikbaar is (als er één device is, kan er een
roulatiesysteem opgezet worden binnen het gezin.)
> Er dient, bij het ophalen, een gebruikersovereenkomst getekend te worden door één van de
ouders.
Indien bovenstaande op u van toepassing is kunt u een bericht via Social Schools sturen naar Martien
Swartjes of naar administratie@bshetkleurrijk.nl
Ontwikkelingen
Er gebeurt veel op BS het Kleurrijk. Veel ontwikkelingen zijn zichtbaar zoals bijvoorbeeld de leuke
uitjes, de nieuwe website, accenten in het onderwijs, het gebruik van Social Schools, enz...
Een aantal ontwikkelingen zijn minder direct zichtbaar, maar daardoor zeker niet minder belangrijk.
Graag praat ik u in deze nieuwsbrief bij over de ‘minder zichtbare’ ontwikkelingen van onze school.
In december 2019 heeft de inspectie onze school bezocht. Inmiddels is het rapport opgemaakt en
verschijnt dit binnenkort online. In eerdere nieuwsbrieven heb ik u hierover geïnformeerd.
In het kader van de schoolontwikkeling hebben we de afgelopen periode collegiale consultaties
georganiseerd; alle collega’s hebben bij elkaar in de klas gekeken. Dit was samen met een externe
deskundige vanuit onze stichting. Deze feedbackronde was gericht op het geven van effectieve
instructie. Op de studiedag van 6 december hebben we hierover uitleg gehad. Aan de hand van een
kijkwijzer hebben leerkrachten elkaar feedback gegeven en van en met elkaar kunnen leren.
We zijn bezig met het keuzetraject voor een nieuwe taal-/ spellingmethode. Momenteel zijn er nog
twee methodes over waar proeflessen uit gegeven worden. Onder begeleiding van een externe gaan
we op de studiedag van 25 mei verdere afspraken maken over de implementatie. Volgend schooljaar
starten we met de nieuwe methode.
Thijmstraat 40C 6531 CS Nijmegen

☎ 024-3551566
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Eén van de speerpunten van dit jaar is ons rekenonderwijs. De projectlessen (meten, meetkunde, tijd
en geld) uit de methode worden middels een circuit aangeboden. Kinderen krijgen instructie en
oefenen de verschillende vaardigheden achtereenvolgens. De leerkrachten hebben hiervoor bakken
met oefenmaterialen samengesteld. Kinderen en leerkrachten zijn enthousiast over deze manier van
werken. Het voordeel is dat nieuwe onderdelen geclusterd aangeboden worden en gedurende het
jaar geoefend kunnen worden.
Leerkrachten geven duidelijk aan dat voor veel kinderen het automatiseren (antwoorden op sommen
uit je hoofd weten; bv in groep 3 de sommen t/m 20, in groep 4 de tafel van 2, 5, 10, enz.) nog lastig
is. Er is geen duidelijke opbouw en te weinig tijd binnen de methode. Met elkaar maken we hier
afspraken over en wordt er meer tijd ingepland voor het automatiseren.
Het nieuwe schoolplan (2020-2024) staat al in de steigers. Op de studiedag van 25 mei zetten we
samen de puntjes op de i en maken we met elkaar de planning voor de komende vier jaren.
Vervolgens wordt het plan (wederom) in de MR besproken en wordt het voorgelegd aan het bestuur
Visitatie op BS het Kleurrijk
Maandag 11 mei wordt BS het Kleurrijk bezocht door de bestuurder van de Sint Joseph Stichting,
Lucienne van den Brand, en door Simone Wannet, collega directeur van het Octaaf.
We organiseren hiermee feedback op onze schoolontwikkeling. Lucienne gaat samen met één van de
directeuren tweemaal per schooljaar op bezoek bij alle scholen. De schoolontwikkelingen en de
opbrengsten worden dan besproken. Tijdens het tweede bezoek (voor ons dus 11 mei) gaan ze ook in
groepen kijken.
Het gesprek/bezoek is geslaagd als:
1. Het bijdraagt aan de schoolontwikkeling en/of verbetering van (brede) schoolopbrengsten.
2. Als de school zich gezien, gehoord en verder gebracht voelt.
We verheugen ons op het bezoek.
Herhaald bericht: Social Schools
Alle ouders/ verzorgers hebben na de carnavalsvakantie
een brief met een koppelcode gekregen om hun account
van Social Schools te activeren. Op 11 maart hebben we
een herinnering verstuurd.
Momenteel heeft 96 % van de kinderen een ouder die gekoppeld is aan Social Schools. Heel fijn!
Heeft u hulp nodig? Er is een online handleiding beschikbaar:
(https://socialschools.zendesk.com/hc/nl/categories/360002183480-Mijn-account)
Dit schooljaar streven we ernaar om alle ouders/ verzorgers actief te hebben binnen Social Schools.
Daarom blijven we dit schooljaar op de “oude” en de “nieuwe” manier werken. Dit betekent dat
berichten via Social Schools en via Parnassys verzonden worden en dat ziekmeldingen telefonisch en
via Social School doorgegeven kunnen worden. Volgend schooljaar gebruiken we alleen nog Social
Schools.
Verlofaanvragen (tandartsbezoek, begrafenis, enz.) moeten op papier worden aangevraagd. Dit blijft
zoals het is.

NIEUWS VANUIT DE BREDE SCHOOL
Even voorstellen
Hallo allemaal,
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Ik wil mij graag aan jullie voorstellen. Mijn naam is Alyssa Tol, 23 jaar en ik
woon samen met mijn vriend in Nijmegen.
Afgelopen jaar ben ik afgestudeerd als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
Ik werk sinds 2018 bij Bindkracht10 als invaller voor de activiteitenpleinen
en meidenclubs (jongerenwerk) in Nijmegen.
Vanaf maart start ik als coördinator van het activiteitenplein in het
Kleurrijk.
Mijn werkdagen zijn maandag en donderdag, dan ben ik te vinden in het
OuderKindCentrum.
Ik heb er ontzettend veel zin in en ik zie er naar uit om jullie te mogen ontmoeten!
Mocht je in contact met mij willen komen, kan je mij bereiken op 06 – 82518539.
Activiteiten jongerenwerk Willemskwartier
‘De Meidenclub’
Wekelijks op woensdagmiddag vindt er een meidenclub plaats in jongerencentrum de Boog (’t Hert).
De meidenclub is bedoeld voor meiden uit het Willemskwartier, vanaf 9 jaar.
Tijdens de meidenclub zijn er verschillende activiteiten zoals: koken, knutselen, spelletjes, just dance
en meer. De activiteiten worden door het jongerenwerk uitgevoerd met stagiaires die op
woensdagmiddag in de Boog aanwezig zijn en samen met de meiden bedacht.
In principe hoef je geen eigen bijdrage te betalen om aan de meidenclub mee te doen. Soms heeft de
meidenclub een uitje, hier is dan wel een eigen bijdrage (van een klein bedrag) aan verbonden.
Moeder & dochter/zussen avond
Afgelopen december heeft er net voor de kerstvakantie een moeder en dochter/zussen avond
plaatsgevonden. Deze avond was bedoeld voor alle moeders, zussen, oma’s, tantes van de meiden
die de meidenclub bezoeken. De meiden konden op deze avond hun familie een rondleiding geven
van hetgeen wat er allemaal gebeurt tijdens de meidenclub doen. Daarnaast werden er op deze
avond verschillende activiteiten gedaan waar iedereen aan kon deelnemen. Zo werd er een
kennismakingsspel gedaan, geknutseld, een bucketlist gemaakt en polaroid foto’s gemaakt. En dit
allemaal onder het genot van wat lekkers. Kortom: het was een gezellige avond en zeker voor
herhaling vatbaar!
Namens team jongerenwerk Willemskwartier,
Jamilla Lieskamp
Heeft u vragen over de meidenclub of andere activiteiten van het jongerenwerk?
Neem dan contact op met:
Jamilla Lieskamp
T: 06-10785021 / E: jamilla.lieskamp@bindkracht10.nl
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