Nieuwsbrief 3 ‘19-’20
Brede school het Kleurrijk
Agenda oktober en november 2019
Vrijdag 27 september

Herdenking monument

Groepen 7 en 8

Woensdag 2 oktober

Start Kinderboekenweek; Reis mee

Donderdag 3 oktober

Studiedag

Maandag 7 - 11 oktober

Welzijnsgesprekken/
oudergesprekken

Maandag 14 - 18 oktober

Herfstvakantie

Alle kinderen vrij

Dinsdag 5 november

Studiedag

Alle kinderen vrij

Maandag 11 november

MR vergadering

Alle kinderen vrij

Nieuwsbrief nr. 3
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief van dit schooljaar. Donderdag 5 september was de
algemene ouderavond. Ik wil de ouders/ verzorgers bedanken die aanwezig waren. Het is fijn om
deze betrokkenheid te merken.
In deze nieuwsbrief leest u info vanuit KION, de MR, over de komende studiedag, de herdenking, de
leerlingenraad, over het lerarentekort en over de welzijnsgesprekken. Ik wil graag benadrukken dat
het van belang is dat u zich intekent voor deze gesprekken.
Met vriendelijke groet,
Annejan Kroneman
Directeur BS het Kleurrijk
Tekort aan leerkrachten
Zoals u weet is er een schrijnend tekort aan leerkrachten. Als gevolg hiervan kan het voorkomen dat
er in het geval van afwezigheid van de leerkracht, geen vervanger beschikbaar is. Dit is vervelend
voor iedereen, want de continuïteit van het onderwijs heeft voor iedereen, kinderen ouders èn
leerkrachten, hoogste prioriteit.
Vorig schooljaar bent u door ons bestuur geïnformeerd over de stappen die we als school/ stichting
doorlopen in het geval van afwezigheid van een leerkracht. Hierbij nogmaals het stappenplan:
1. Externe oplossing
Er wordt vervanging aangevraagd bij de vervangingspool; er komt een invaller.
2. Interne oplossing
a. Een parttime leerkracht komt extra werken.
b. Stagiaires geven, onder verantwoordelijkheid van de directie, les.

c. Kinderen worden verdeeld over andere groepen. Dit doen we
alleen als de afwezigheidsmelding ‘s morgens vroeg pas bekend
is. Ouders/ verzorgers die hun kind komen brengen, vragen we om thuis opvang te
verzorgen.
3. Geen oplossing
De leerlingen blijven thuis. Dit doen we alleen als we dit de dag van te voren kenbaar kunnen
maken aan ouders/ verzorgers. U ontvangt dan van ons een mail. Een groep blijft nooit
langer dan één dag achter elkaar thuis. Mocht een leerkracht meerdere dagen niet
vervangen kunnen worden, dan neemt een collega de groep over. Zijn of haar klas blijft dan
een dag thuis.
Vooral stap 2c en 3 doen een groot beroep op u als ouders/ verzorgers. Dit is heel vervelend, maar ik
verwacht dat, ook dit schooljaar, dit meerdere malen zich gaat voordoen.
Herdenking
Vandaag, vrijdag 27 september 2019, is de herdenking in het kader van Market Garden in het
Willemskwartier. Dit vindt achtereenvolgens plaats in ‘t Hert, op het Beetsplein en bij het
oorlogsmonument De Muur op de Spieghelhof.
Kinderen uit de groepen 7 en 8 van BS het Kleurrijk hebben een belangrijke rol tijdens deze
herdenking. Van te voren is er in de klassen aandacht besteed aan de Tweede Wereldoorlog, aan
herdenken en aan vrijheid. De kinderen hebben o.a. gedichten geschreven. Twee van deze gedichten
worden vanmiddag voorgelezen tijdens de herdenking:
75 jaar vrijheid in de ogen van mensen.

WIJ

Wij zijn blij want we zijn vrij.
Sommige mensen zijn nog boos,
ook al is de oorlog voorbij,
omdat…..
Sommige mensen zijn gestorven.
Sommige mensen het hebben beleefd.
Sommige mensen net waren geboren.
Sommige hun geliefde zijn verloren.

Oorlog is niet fijn
Want het doet pijn
Zoveel mensen overleden
Zoveel jaar geleden
Het was een moeilijke tijd
Maar iedereen werd bevrijd
Wij moeten dankbaar zijn.
Vrijheid is belangrijk voor groot en klein.

Wij zijn blij want we zijn vrij.
Binck, Jayden, Muhammed

Helez, Jasmina, Nuriye, Tugce,
Charlotte, Layan en Selma

Studiedag 3 oktober
Op donderdag 3 oktober zijn alle kinderen vrij. Als team van Het Kleurrijk gaan we aan de slag
rondom het thema Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO).
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Trap
Tijdens de studiedag wordt de centrale trap in de school op een bijzondere
manier mooier gemaakt. De leerlingenraad heeft hier vorig jaar een plan voor bedacht en dit plan
wordt nu uitgevoerd. Op vrijdag 4 oktober openen we samen met de kinderen de “nieuwe” trap.

Oudergesprekken
De welzijnsgesprekken komen er aan. Tijdens deze oudergesprekken gaat u met de leerkracht van uw
zoon en/of dochter in gesprek over het welbevinden op school. Bij deze nieuwsbrief zit een formulier
wat u van te voren invult en meeneemt naar het gesprek. De kinderen hebben hem vandaag ook op
papier meegekregen.
Vanaf maandag 30 september kunt u zich inschrijven op de lijst bij de deur van de klas van uw kind.
De gesprekken vinden plaats in week 41 (van 7-11 oktober) en duren maximaal 15 minuten. Op de
dinsdag is er de mogelijkheid om in de avond te komen.

Leerlingenraad
Ook dit jaar wordt weer gewerkt met een leerlingenraad. De leerlingenraad vertegenwoordigt alle
kinderen van de school en mag meepraten over allerlei dingen die op school gebeuren. 6x per jaar
komt de leerlingenraad samen met juf Karlijn bij elkaar om te vergaderen. Uit alle klassen worden
dan ideeën ingebracht en daar wordt over gepraat. In de volgende nieuwsbrief zullen alle leden van
de leerlingenraad zichzelf kort aan u voorstellen. De eerste vergadering van de leerlingenraad is
aanstaande maandag 30 oktober om 14.15 uur in de teamkamer.

Gezocht nieuw MR-lid
Per direct zoeken we een nieuw lid voor de oudergeleding van de MR.
In verband met het vertrek van een van de leden van de
oudergeleding.
Zes avonden per jaar vergaderen wij over allerlei verschillende zaken
die met school te maken hebben. Lijkt het jou interessant om mee te
denken en te beslissen? Dan nodigen we je graag uit om je aan te
melden. Dit kan door je uiterlijk woensdag 9 oktober 2019 aan te
melden bij één van de MR-leden.
De MR streeft een samenstelling van de oudergeleding na, die een afspiegeling vormt van de gemixte
populatie van leerlingen. Daarbij spreekt de MR een sterke voorkeur uit voor een volgende verdeling:
a. Een ouder met een oorsprong in het Willemskwartier
b. Een ouder met een andere etnische achtergrond
c. Een ouder die woonachtig is in het nieuwe gedeelte van de wijk
De beschikbare positie is die voor een ouder uit het nieuwe gedeelte van de wijk. Indien uit deze
groep geen aanmelding komt, is de positie geheel vrij. Bij meerdere aanmeldingen worden er
verkiezingen gehouden op woensdag 23 oktober.
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De MR,
Ouders:
Trui Willems Looman (moeder van Binck 8a)
Hanim Yücel Kalin (moeder van Ecrin 8b, Metehan 5a)
Leerkrachten:
Esther (leerkracht rode unit 3/4b) E.Peters@bshetkleurrijk.nl
Lindy (leerkracht groene en rode unit 1/2a en 3/4b) l.nelissen@bshetkleurrijk.nl
Marloes (leerkracht rode unit 3/4c) m.derickx@bshetkleurrijk.nl
Jongerencentrum
Voor alle kinderen uit het Willemskwartier is er een jongerencentrum in t Hert: vanaf 9 jaar tot en
met 18 jaar ben je op de volgende dagen van harte welkom:
● woensdag van 15.00 uur tot 17.00 uur en van 18.00 uur tot 20.00 uur
● donderdag van 15.00 uur tot 17.00 uur en van 18.00 uur tot 20.00 uur
Je kan er FIFA spelen op de playstation, poolen, pingpongen, achter de computer en er is voor
meiden iedere woensdag een meidenclub van 13.30 uur tot 15.00 uur.
Op woensdag kan je daarnaast ook nog sporten met een sportbegeleider van sportbedrijf Nijmegen.
Het sporten is van 15.30 uur tot 16.30 uur.
Voor meer info kan je bellen of mailen naar:
indra.knoop@bindkracht10.nl of 06 229 737 84
Voorschoolse opvang (vso) bij het BS het Kleurrijk
Bij basisschool het Kleurrijk is het niet alleen mogelijk om gebruik te maken van overblijven en
naschoolse opvang. Er is ook voorschoolse opvang (vso) van 7.30-8.30 uur.
Op dit moment is er vso op maandag, dinsdag en donderdag. Bij voldoende
belangstelling is vso ook mogelijk op woensdag en/of vrijdag.
De pedagogisch medewerker bij de vso is Hanim Yücel. Zij zorgt dat de kinderen
de dag rustig kunnen starten voordat ze naar de eigen unit gebracht worden.
Uiteraard is er altijd tijd voor een spelletje of andere activiteit waar de kinderen
zin in hebben.
Als u uw kind wilt aanmelden voor de vso kunt u dit doen via de website van
KION www.kion.nl. De vso valt officieel onder de buitenschoolse opvang (bso).
Uiteraard kunt u ook een keer langs gaan bij Hanim tijdens de vso of bellen/mailen voor meer
informatie.
telefoonnummer afdeling klantrelaties KION: 024 382 26 55
e-mailadres: klantrelaties@kion.nl
telefoonnummer clustermanager Riet Mous: 06 102 693 52
**********************************************************************************
Mini Zevenheuvelenloop
Het is weer zo ver, de mini Zevenheuvelenloop komt eraan! Op zaterdag 16 november vanaf 16:30
uur gaat het leukste hardloopevenement van het jaar van start en natuurlijk hopen we dit jaar weer
zoveel mogelijk kinderen aan de start te zien verschijnen!
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Ben jij sportief en hou je wel van een uitdaging? Schrijf je dan nu in via
www.nnzevenheuvelenloop.nl/mini ! Iedereen kan meedoen, voor groep 1 tot en met 4 is er een
wedstrijd over 400m en voor groep 5 tot en met 8 is er de 800m. Voor alle deelnemers ligt aan de
finish een mooie medaille klaar en de eerste drie jongens en meisjes krijgen op het podium een
mooie beker. Inschrijven kost €3,-. Ook aan de ouders is gedacht: bij het startnummer zit een bon
voor een gratis kopje koffie of thee.
De inschrijving sluit op dinsdag 13 november, dus ben er snel bij!
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