Nieuwsbrief 2 ‘19-’20 Brede school het Kleurrijk
Agenda september en oktober 2019
Woensdag 4 september

Opening Bieb op school (BOS)

Donderdag 5 september

Algemene informatieavond

Woensdag 11 september

OC vergadering

Vrijdag 13 september

Start schakelklas

Dinsdag 17 september

Excursie naar Scheveningen groepen
6, 7 en 8 (mede mogelijk gemaakt door

19.00 in aula
19.30 – 20.30 uur in unit

Hele dag

ABN AMRO)

Woensdag 18 september

GMR vergadering

Maandag 23 september

MR vergadering

19.00 uur

Vrijdag 27 september

Herdenking monument

Groepen 7 en 8

Donderdag 3 oktober

Studiedag

Alle kinderen vrij

Week 41 (7-11 okt)

Welzijnsgesprekken
(oudergesprekken op school)

Uitnodiging volgt

Nieuwsbrief 2
Hierbij ontvangt u alweer de tweede nieuwsbrief van BS het Kleurrijk.
De eerste was een extra editie vanwege de start van de schooljaar. In deze nieuwsbrief leest u informatie
over de rapporten en oudergesprekken, de Brede school coördinator, de schoolkalender, de website, de
oudercommissie en vertelt unit groen iets over de eerste weken.
Ik hoop u te zien op de algemene informatieavond.
Vriendelijke groet,
Annejan Kroneman
Directeur BS het Kleurrijk
Schoolgids 2019-2020
De schoolgids van dit schooljaar is vastgesteld. Deze verschijnt komende week op onze website.
Nieuws vanuit de werkgroep rapport
Beste ouders, zoals u wellicht al weet zijn wij met ons team bezig met het ontwikkelen van onze
rapporten. Afgelopen schooljaar is er input opgehaald bij ouders, leerlingen en leerkrachten. Daaruit is
onder andere naar voren gekomen dat een eerste gesprek gepland in november toch wel wat aan de late
kant was. Het team heeft dit besproken en er (in elk geval voor dit schooljaar) voor gekozen om na 6 tot

8 schoolweken een zogenaamd ‘welzijnsgesprek’ te voeren met alle ouders. Het
welbevinden van uw kind staat tijdens dit gesprek centraal. Dit gesprek vindt
voor de herfstvakantie plaats en de leerkracht van uw kind zal u t.z.t hiervoor uitnodigen. Hiermee
komen de novembergesprekken te vervallen.
Mocht u de leerkracht van uw kind, buiten de geplande rapportgesprekken om, willen spreken dan kunt
u hier altijd een afspraak voor maken.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zullen u op de hoogte houden van
veranderingen.
Nieuwe Brede school coördinator
Beste ouders/ verzorgers,
Na 5,5 jaar ga ik het Kleurrijk verlaten en wil ik graag mijn opvolger voorstellen, voor zover dit nog nodig
is.
Dank voor de mooie jaren en de samenwerking.
Groetjes Irene Halsema
Vanaf september ga ik, Indra Knoop, de taken van Irene overnemen. Dat betekent onder andere dat ik
me ga bezighouden met zaken rondom de bieb, oudercommissie, herdenking van het monument op de
Spiegelhof en nog veel meer.
Naast deze taken ben ik ook nog (al sinds 7 jaar) jongerenwerker en werk ik, samen met mijn collega's
Jamilla Lieskamp en Hicham Kerkri met jongeren tussen de 9 en 23 jaar.
Groetjes Indra Knoop
Graag wil het team van BS het Kleurrijk, ook via deze weg, Irene heel erg bedanken voor al haar inzet de
afgelopen jaren voor de kinderen en de wijk! Tevens wensen wij Indra heel veel plezier en succes!
Website
Er wordt momenteel hard gewerkt aan het up-to-date maken van onze website. Op de website kunt u
terecht voor allerlei informatie. Zo komt hier onder andere de complete jaarplanning te staan. In deze
jaarplanning kunt u de data vinden van rapportgesprekken, feesten, studie(mid)dagen, enz. Neem af en
toe eens een kijkje: www.bshetkleurrijk.nl
Oproep nieuwe leden OuderCommissie (OC)
Voor het komend schooljaar zoeken wij versterking van de OC!
Lijkt dit je wat, neem dan contact met ons op en sluit aan, we kunnen je hulp goed gebruiken!
Wat doet de OC?
De OC is een enthousiaste club ouders die allerlei schoolactiviteiten voor de leerlingen mee organiseert
samen met de school. De activiteiten zijn aansluitend op het lesprogramma. Denk aan: de sportdag,
Sinterklaas, de Kerstviering, Carnaval, schoolreisje etc. Het is ook haar doel om de communicatie vanuit
school richting de ouders in stand te houden en/of te verbeteren. Daarnaast heeft de OC een
signalerende rol richting directie en leerkrachten. De OC vergadert ongeveer 5 keer per jaar. De
verschillende te organiseren activiteiten worden aan het begin van het schooljaar onder de OC leden
verdeeld, waarbij het goed mogelijk is om rekening te houden met de eigen werk/privé tijdsplanning.
Meld je aan.
Ben je enthousiast en betrokken bij school, kom dan bij de OC!
Neem contact op met Joyce Verheul (bovenbouw coördinator) als je meer informatie wilt, mail
j.verheul@bshetkleurrijk.nl. Of spreek gerust een van de andere OC leden aan.
We kijken uit naar je reactie!

Thijmstraat 40C 6531 CS Nijmegen

☎024-3551566
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Nieuws uit unit groen (de groepen 1-2)
Thema ‘Welkom’ en ‘Allemaal mensen’
De eerste periode van het schooljaar werken wij rondom het thema ‘Welkom op school’. De kinderen
leren elkaar kennen, oefenen de afspraken en vinden steeds meer zelfstandig hun weg binnen de groene
unit en op het schoolplein.
In de week van 9 september starten wij een nieuw thema met de naam ‘Allemaal mensen’.
Wij willen u vragen om uw kind hiervoor een baby foto en een gezins-/familiefoto mee te geven. Een
kopie mag natuurlijk ook. Deze foto's worden besproken in de kring en we hangen ze op in onze
klaslokalen. Mocht u voor dit laatste geen toestemming geven dan mag u dit doorgeven aan de
leerkracht van uw kind.
Dans en gym
De groepen 1-2 zijn op woensdag 28 augustus gestart met de danslessen van juf Marcella. Zij is als
vakdocent verbonden aan de Lindenberg en zal, onder schooltijd, 12 danslessen verzorgen. De laatste
les, op woensdag 20 november zijn de ouders van de kinderen uit de groepen 1-2 van harte welkom om
te komen kijken. De tijden zullen wij u t.z.t. doorgeven.
In de week van maandag 2 september starten wij met de gymlessen. Op maandagmiddag gymt groep 1-2
C (Anoeska) en op dinsdagochtend gymmen groep 1-2 A (Lindy) en groep 1-2 B (Ayla). Tijdens deze
lessen staat er een circuit klaar met verschillende materialen zodat uw kind kan klimmen, springen,
mikken, gooien, balanceren en duikelen.
Wanneer, eind november, de danslessen stoppen zullen wij ook op de donderdagen gaan gymmen.
Tijdens deze lessen wordt een spel geoefend.
Om fijn te kunnen dansen en gymmen heeft uw kind gymschoenen nodig. Graag met klittenband of
elastiek zodat uw kind deze zelf aan en uit kan trekken. Deze gymschoenen blijven op school. Ook is het
prettig wanneer u op deze dagen rekening houdt met de sluiting van het buitenschoeisel van uw kind en
dat uw kind kleding draagt waarin het fijn kan bewegen. Gymkleding is niet nodig. Dikke kleding laten we
in de klas.
Graag zien wij u tijdens de informatieavond op donderdag 5 september!
Vriendelijke groeten, de leerkrachten van de groene unit
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