
Nieuwsbrief 6 ’22-‘23 Brede school het Kleurrijk 
 

Agenda februari 2023 

Dinsdag 31 januari Opening Project “Scoor een boek” unit Paars 
Leerlingenraad 

Woensdag 1 februari 8.30 – 9.30 inloopmoment unit Groen 
11.30 – 12.15 inloopmoment unit Blauw 

Maandag 6 februari Biebbezoek groepen 3-4 A en 3-4 B 
Afname tevredenheidsonderzoek kinderen (groepen 6-8) 
MR vergadering 

Woensdag 8 februari Studiedag; alle kinderen vrij 

Donderdag 9 februari Biebbezoek groepen 3-4 C 
Rapport mee 
13.00 – 14.00 Inloopmoment unit Paars 

Week van 13 februari Week van de oudergesprekken 

Woensdag 15 februari Gekke haren dag 

Vrijdag 17 februari Nieuwsbrief #7 verschijnt 
Carnaval op BS het Kleurrijk 
School uit om 12.00 uur 

20 – 24 februari Carnavalsvakantie 

Maandag 27 februari Weer naar school 

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

 

 

Open ochtend 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Vorige week vrijdag was de open ochtend op BS het Kleurrijk. De school was open voor nieuwe 

ouders en verzorgers. Zij werden ontvangen door twee moeders (dank voor de hulp!) en vervolgens 

was er een rondleiding van kinderen uit groep 7-8. De kinderen hadden de rondleiding goed 

voorbereid. Ouders gaven terug hoe goed en trots de kinderen vertelden over het Kleurrijk. Betere 

ambassadeurs kan je niet hebben! In totaal hebben 11 ouders met hun 2-3 jarige kind onze school 

bezocht. Een prima opkomst.  

In deze nieuwsbrief leest u onder andere informatie over Carnaval, de oudergesprekken en het 

vakantierooster van volgend schooljaar. Speciale aandacht vraag ik voor de zeer uitgebreide 

nieuwsbrief van Bindkracht 10. Deze vindt u als apart document bij deze nieuwsbrief van school. 

Veel leesplezier. 

 

Met vriendelijke groet, 

Annejan Kroneman, Directeur BS het Kleurrijk 

 

 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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Update leidingen/ drinkwater ’t Hert 

Op 12 december 2022 bent u via Social Schools geïnformeerd over de waterleidingen in ’t Hert. 
Hierbij een laatste update: 
Voor de kerstvakantie zijn bij alle kranen in het gebouw monsters afgenomen. Deze monsters zijn 
getest op koper. Nergens werden op dat moment de koperwaardes meer overschreden.  
Maandag 9 januari 2023 zijn nogmaals monsters genomen bij alle waterpunten (bij school dus na een 
lange periode van geen gebruik). Ook bij deze metingen zijn nergens verhoogde waardes 
waargenomen. Heel fijn. De leidingen zijn weer schoon verklaard. 
 

Carnaval op het Kleurrijk 2023 
Woensdag 15 februari willen we al een beetje starten met het feest 
door een gekke haren dag te houden. Gekke haren dag wil zeggen 
dat uw kind met gekke haren of een hoedje naar school mag komen. 
Op internet kunt u allerlei leuke en gekke creaties vinden.  In iedere 
unit zal er 1 kind worden gekozen met de gekste haren. Deze dag zal 
verder gewoon in het teken staan van lesgeven. 
 
Vrijdagochtend 17 februari vieren wij op het Kleurrijk ons carnavalsfeest. Het wordt een gezellige 
ochtend met verschillende activiteiten. De kinderen mogen deze dag verkleed naar school komen. 
Heeft uw kind geen kleding denk dan ook aan ‘rare haren’. 
Uw kind brengt op deze dag, net als op de andere schooldagen, fruit en drinken mee voor het 
tussendoortje op de ochtend. 
Let op de hele school is om 12.00 uur uit en heeft dan vakantie! 
 
Belangrijk om te weten! Confetti, spuitbussen en partypoppers mogen niet in het gebouw gebruikt 
worden en dus niet mee naar school worden gebracht. 
Wanneer uw kind bij het kostuum een speelgoedwapen draagt zoals een pistool of zwaard dan kan 
ervoor gekozen worden om deze af te doen en te bewaren in de klas. 
 
We maken er een hele gezellige ochtend van! 
Wij zeggen alvast: ALAAAAAAF!!! 
 

Nieuwe coördinator Soos 

Per 1 februari is er een nieuwe coördinator van Stichting Soos bij ons 

op school. Haar naam is Sofie Smits. Sofie is telefonisch te bereiken 

via: 06-57431154 en vanaf volgende week via Social Schools. 

Hieronder stelt Sofie zich even voor: 

 

Beste allemaal,  

Toen ik een aantal jaren geleden afscheid nam van het voortgezet onderwijs 

als geschiedenisdocent, zei ik altijd dat ik nog steeds iets wilde betekenen voor 

kinderen. Misschien niet meer vóór de schermen maar wellicht op een andere 

manier. 

Met die gedachte kwam ik begin 2020 in de wereld van de kinderopvang 

terecht; eerst als pedagogisch medewerker en later als coördinator.  

Vanaf februari ga ik aan de slag bij Stichting SOOS en kan je mijn onder 

andere tegenkomen als coördinator van de tussenschoolse opvang bij het 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYjOGB1MjYAhUNfFAKHSooAjUQjRwIBw&url=https://www.carnavalwinkel-antwerpen.nl/carnaval-decoratiebord-clown-35-x-40-cm.html&psig=AOvVaw3H57yAigZNxZ-22G8rdjco&ust=1515510846777360
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Kleurrijk.  

Ik kijk ernaar uit om iedereen te ontmoeten. Spreek me gerust aan om kennis te maken. 

Tot snel! 

Sofie 

 

Zwanger 

Juf Meral is zwanger. Van harte gefeliciteerd. We wensen je een goede zwangerschap! 

 

Afname tevredenheidsonderzoeken 

Elk jaar nemen we bij de kinderen van de groepen 6-8 een digitale vragenlijst af. De vragen gaan over 

veiligheid, over leren en over contact met andere kinderen. 

De kinderen vullen de vragenlijst anoniem in. Resultaten worden besproken in het team, in de 

leerlingenraad en in de klassen. Ook worden de uitslagen doorgegeven aan de inspectie.  

 

Oudergesprekken 

Op donderdag 9 februari krijgen alle kinderen hun eerste rapport. In de week van 13 februari zijn de 

oudergesprekken. We verwachten dat alle ouders/ verzorgers zich intekenen voor een gesprek. U 

ontvangt hiervoor een digitale uitnodiging via Social Schools. 

 

Vakantierooster schooljaar 2023-2024 

Herfstvakantie  16 – 20 oktober 2023 
Kerstvakantie  25 dec 2023 – 5 jan 2024 
Carnavalsvakantie 12 – 16 februari 2024 
Tweede Paasdag 1 april 2024 
Meivakantie  29 april – 10 mei 2024 
Tweede Pinksterdag 20 mei 2024 
Zomervakantie  8 juli – 16 augustus 2024 
 
Studiedagen worden op een later moment ingepland. 
 

Ontbijttassen  
De gemeente Nijmegen stelt ontbijttassen beschikbaar voor gezinnen die moeite hebben financieel 
rond te komen. Het gaat uitsluitend om inwoners van Nijmegen en de ontbijttassen zijn alleen voor 
echte nood. Elke dinsdag kunnen ouders/verzorgers een ontbijttas afhalen.  
U kunt de ontbijttas afhalen in Lindenholt, Dukenburg, Hatert of Grootstal. Bij het aanmelden kunt u 
zien bij welke locatie u een ontbijttas kunt ophalen. Ook ziet u hier de afhaaltijden. 
  
Als u een ontbijttas nodig heeft, mag een hulpverlener een aanvraag voor u doen. Een hulpverlener is 
bijvoorbeeld een schoolmedewerker, STIP medewerker of een financieel expert in de wijk, maar kan 
ook een huisarts of fysiotherapeut zijn. Heeft u geen hulpverlener? Dan kunt u contact opnemen met 
de Vincentius Vereniging. U hoeft maar één keer aan te melden om tot en met 28 maart een 
ontbijttas op te kunnen halen. Aanmelden kan via de website van Vincentius Nijmegen: 
Ontbijttas voor basisschool-kinderen – Vincentius Nijmegen 
 

Let op!  
Is uw kind geboren tussen 1 juni 2019 en 1 juni 2020? 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
https://vincentiusnijmegen.nl/home/activiteiten/schoolontbijt/
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Dan dient uw kind vóór 1 februari 2023 aangemeld te worden bij Schoolwijzer, voor het schooljaar 
2023-2024. Aanmelden kan via www.schoolwijzernijmegen.nl. 
Heeft u al een kind bij ons op school? 
Dan hebben broers/zussen geboren tussen 1 juni 2019 en 1 juni 2020, 
bij aanmelding vóór 1 februari 2023, de garantie op plaatsing op 
dezelfde school. 
Met vragen kunt u terecht bij Schoolwijzer via 024-360 20 22 

 

 

  
 

  

  
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  

 

Vanuit Bindkracht 10 was er zoveel nieuws, er is een aparte bijlage van gemaakt. 

  

  

 
 
 
Luistertip! Podcast ‘Ouder en kind: het gesprek over gevoel’ 
GGD Gelderland-Zuid heeft een podcastserie gemaakt over opvoeden. 

Ouders, kinderen (4-12 jaar) én experts in de opvoedkunde laten zien dat 

het niet altijd perfect hoeft te gaan. Dat het ook oké is als je soms even iets 

niet weet en dat je daarin niet de enige bent. De afleveringen gaan over 

emoties uiten en bespreken; zelfvertrouwen; woedebeheersing en 

conflicthantering.  

Een leuke luistertip voor in de kerstvakantie! 

De podcast is te beluisteren via https://ggdgz.nl/podcast 

  

http://www.bshetkleurrijk.nl/
https://ggdgz.nl/podcast

