Nieuwsbrief 10 ‘19-’20 Brede school het Kleurrijk
Agenda mei en juni 2020
27 april - 8 mei

Meivakantie

Maandag 11 mei

De school opent gedeeltelijk, zie brief

Donderdag 21 en
vrijdag 22 mei

Vrij i.v.m. Hemelvaart

Maandag 25 mei

GEEN STUDIEDAG
Gewoon school voor de groepen 2, 4, 6 en 8

Woensdag 27 mei

Studiedag

Vrijdag 29 mei

Nieuwsbrief 11 verschijnt

Maandag 1 juni

Vrij i.v.m. Pinksteren

Dinsdag 2 juni

GEEN STUDIEDAG
Gewoon school voor de groepen 1, 3, 5 en 7
De volledige agenda is te bekijken op
www.bshetkleurrijk.nl
en in de app van Social Schools.

Een korte nieuwsbrief
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de tiende nieuwsbrief van het schooljaar. Het is een korte nieuwsbrief deze
maand. We zijn blij dat we op 11 mei de deuren van de school weer gedeeltelijk openen voor de
kinderen. Ik verwijs u graag naar de brief over de organisatie van ons onderwijs vanaf 11 mei.
De afgelopen periode was hectisch en een periode van zeer snel schakelen. We hebben met elkaar
veel geleerd; hoe flexibel we zijn, hoe we voor elkaar klaar staan, hoe we ICT middelen efficiënt
kunnen inzetten, enz. Dit zijn mooie ervaringen die we meenemen…
Ik wens u allemaal, namens het hele team, een fijne vakantie.
Met vriendelijke groet,
Annejan Kroneman, Directeur BS het Kleurrijk
Social Schools
U heeft misschien al gemerkt dat berichten vanuit school niet meer twee keer worden verstuurd. Dit
komt omdat alle ouders/ verzorgers een account hebben op Social Schools. Erg fijn!
Via Social Schools houden we ook onze administratie up-to-date. Op het moment dat u uw
telefoonnummer of andere gegevens wijzigt in de app, krijgen wij een melding. Wij passen dan onze
administratie aan.
Uitslag Monitoring sociale veiligheid
Ook dit jaar hebben wij in de bovenbouw de Monitoring sociale veiligheid afgenomen. De opvallende
zaken uit de vragenlijst willen we graag met u delen.
De kinderen van de bovenbouw geven hun welbevinden gemiddeld een 7,4.
De sociale en de fysieke veiligheid krijgt van de leerlingen een 8.2.

Dit zijn hele mooie dikke voldoendes. Veel leerlingen geven aan met plezier naar school te komen en
het leuk te hebben op school. Wel geven ze aan dat ze zich op sommige plekken niet veilig voelen. De
twee plekken die opvallend zijn: op het schoolplein en rondom de school. We willen graag uitzoeken
welke plekken dit precies zijn, waarom deze plekken onveilig worden ervaren en wanneer. Ook gaan
we wederom in de bovenbouw extra aandacht besteden aan gebruik telefoon en internet
Whatsapp/Facebook. De SEO werkgroep en de brede schoolcoördinator zorgen er samen voor dat de
bovenstaande punten schoolbreed worden opgepakt en dat de veiligheid ook voor en na schooltijd
zo fijn en veilig mogelijk is.
Verder zijn we zeer tevreden met deze scores en gaan we tijdens de SEO lessen in alle groepen door
met de thema’s waar we in de groepen al veel aandacht aan besteden (je veilig voelen,
weerbaarheid, plagen of pesten, aandacht voor gebruik telefoon/internet).
Inspectierapport BS het Kleurrijk
Het inspectierapport over onze school, n.a.v. het bezoek in december 2019, is gepubliceerd op de
site van de inspectie en op scholenopdekaart.nl.
Aanbod vanuit Bindkracht 10
Dag ouders en kinderen van BS het Kleurrijk,
Het activiteitenplein daagt jullie uit om mee te doen aan onze filmpjes op Youtube.
● Voor groep 3 t/m 8
We spelen elke maandag Hints, waarin jullie kunnen raden wat wij omschrijven. Je kan er zelfs een
prijsje mee winnen!
● Voor groep 6 t/m 8
Bij Dilemma Donderdag bespreken we elke week een dilemma. Je komt dan op Youtube, hoe leuk is
dat!?
Ben je nou nieuwsgierig geworden?
Klik dan op de volgende links en bekijk onze filmpjes!
Hints: https://www.youtube.com/watch?v=jCHDgrnqQ9I
Dilemma Donderdag: https://www.youtube.com/watch?v=pltXTdZk_rw&t=7s
Bij vragen kan je altijd mailen of appen:
alyssa.tol@bindkracht10.nl
06 – 82518539
Veel kijkplezier!
Het activiteitenpleinteam
Bakken met Bianca
Bianca heeft twee nieuwe filmpjes online staan. Bak je mee?
Hele snelle broodjes:
https://youtu.be/w2jW4gPlwyY
Bananenbrood:
https://youtu.be/Lml7iw5efSs
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