
Nieuwsbrief 4 ’21-‘22 Brede school het Kleurrijk 
 

Agenda december 2021 en januari 2022 

Vrijdag 3 december Sinterklaas op Brede school het Kleurrijk 

Dinsdag 7 december Leerlingenraad 

Woensdag 8 december Vergadering GMR 

Donderdag 9 december ANWB Streetwise (onder voorbehoud) 

Maandag 13 december Vergadering MR 

Donderdag 16 december Studiedag; alle kinderen vrij 

Donderdag 23 december Kerstviering 

Vrijdag 24 december Nieuwsbrief #5 verschijnt. 
Start kerstvakantie om 12.00 

Maandag 10 januari Weer naar school 

Dinsdag 12 januari Luizenkammen (onder voorbehoud) 

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

 

Spannend… 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Vanuit quarantaine schrijf ik dit voorwoord voor de nieuwsbrief. Helaas zit ik zelf de hele afgelopen 

week al thuis i.v.m. een besmetting in ons gezin. Dubbel vervelend omdat de druk op school erg hoog 

is. Er zijn steeds meer besmettingen onder kinderen en de maatregelen zijn weer aangescherpt. 

Daarbij het tekort aan vervangers wat extra druk legt bij leerkrachten; “ik wil niet dat mijn klas naar 

huis gestuurd moet worden”. Helaas hebben we dit de afgelopen maand wel drie keer moeten doen.  

Gelukkig gebeurt er op het Kleurrijk veel waar we allemaal energie van krijgen; Martien stopt met 

kinderen bloembollen in de grond op het plein, er klinken Sinterklaasliedjes uit de groepen, kinderen 

uit unit Blauw lezen voor in unit Groen, er wordt Spaanse les gegeven aan de verrijkingsgroep, er is 

erg fijn en constructief overleg met de MR en de OC laat zich wederom van haar beste kant zien door 

te kijken wat er wèl georganiseerd kan worden voor de kinderen. 

Ik waardeer de openheid en manier van communiceren van jullie als ouders/ verzorgers als het gaat 

over testen/ besmettingen bij jullie kinderen. We worden als school goed geïnformeerd. Op deze 

manier kunnen we het overzicht houden en schakelen met de GGD. Het is fijn en belangrijk om op 

deze manier te blijven samenwerken. 

Vanavond is er weer een persconferentie. Ik ben benieuwd wat er voor gevolgen zijn voor het 

onderwijs… Het zijn spannende tijden; niet alleen rondom de goedheiligman… 

In deze nieuwsbrief leest u informatie over de verscherpte maatregelen, de sinterklaasviering, ANWB 

Streetwise en appels tijdens het overblijven. Ook vragen de bibliotheek en de GGD om uw hulp.… 

 

Met vriendelijke groet, 

Annejan Kroneman, Directeur BS het Kleurrijk 

 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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Corona 

Op 23 november zijn er verscherpte maatregelen voor basisscholen bekend gemaakt. Hieronder een 

opsomming van de belangrijkste (het volledige overzicht is via deze link te vinden) 

➢ Op school wordt alleen les gegeven.  

➢ Vergaderingen, studiedagen zijn online. 

➢ Ouder(s)/ verzorger(s) komen niet in de school, alleen op afspraak. 

➢ Er mogen geen externen in de school (behalve de Sint      ). 

Dit betekent helaas ook dat de bieb op school moet sluiten en dat we geen gebruik meer mogen 

maken van de vrijwilligers in de school. 

Er is een update van de beslisboom, deze staat al op onze website en voeg ik toe bij deze 

nieuwsbrief. Mocht u twijfelen of uw kind naar school mag, doorloop dan deze beslisboom. 

 
Sinterklaasfeest vrijdag 3 december  
We zijn ontzettend blij dat Sinterklaas op vrijdagochtend 3 december toch 
op bezoek kan komen op het Kleurrijk. Dit jaar, wederom helaas geen 
grote ontvangst met ouders en kinderen op de stoep, maar alle kinderen 
van de groepen 1 t/m 4 en de peutergroep zullen op vrijdag 3 december, 
met hun klas, om de beurt bij Sinterklaas op bezoek mogen gaan.  
Sinterklaas zal oog en oor voor ze hebben en hij heeft ons verteld zich 
enorm te verheugen op het bezoek. De zakken met cadeautjes en de 
pepernoten heeft hij met zijn pieten al klaargezet! 
De groepen 5 t/m 8 zullen in hun groep het feest vieren door middel van surprises. Zij zijn thuis al 
druk aan het knutselen en dichten. 
De komende dagen zullen wij allemaal nog veel liedjes oefenen en tekeningen maken zodat wij 
Sinterklaas op vrijdag 3 december alvast in het zonnetje kunnen zetten voor zijn verjaardag.  
De werkgroep Sinterklaasfeest 
 

ANWB Streetwise  

Op donderdag 9 december van komt er een spannend 
verkeersprogramma bij ons op school. ANWB Streetwise leert alle 
kinderen van de basisschool door het oefenen met praktijksituaties 
beter om te gaan met het huidige verkeer.  
 
ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen 

- Bij Toet toet leren de groepen 1 en 2 in de speelzaal verkeersgeluiden herkennen en 
oefenen het veilig oversteken. Daarnaast wordt geoefend met de autogordel in combinatie 
met het kinderzitje.  

 
- Tijdens Blik en klik leren de groepen 3 en 4 in de gymzaal over veilig oversteken. Het belang 

van het dragen van de veiligheidsgordel en gebruik van een kinderzitje in de auto wordt 
geoefend met een spannende gele elektroauto.  

 
- Hallo auto leren de groepen 5 en 6, in de Maerlantstraat, over de remweg van een auto en 

de invloed van reactietijd op die remweg. Ze nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een 
ANWB lesauto en mogen zelf remmen. Ook het belang van het dragen van een 
veiligheidsgordel en een stoelverhoger komt in deze les aan bod. 

 
- Bij Trapvaardig tenslotte trainen de groepen 7 en 8 in praktische fietsvaardigheid. Er wordt 

gefietst over een uitdagend parcours en ze trainen moeilijke manoeuvres. Ook rijden ze met 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/nieuw-omt-advies-en-kabinetsbesluit-corona-voor-scholen-protocollen-volgen
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een zware rugzak op. Zodat ze straks beter voorbereid zijn op het zelfstandig fietsen naar de 
middelbare school. 

 

Gedurende deze dag wordt de Maerlantstraat afgesloten voor alle verkeer. We hebben hiervoor een 

vergunning van de gemeente. Aanwonende bewoners worden door ons geïnformeerd. Het 

programma van de groepen 5 t/m 8 is buiten en gaat bij lichte regenval gewoon door. Denk aan 

geschikte kleding op deze dag.  

LET OP: Indien verscherpte maatregelen worden afgekondigd, moet deze dag worden verplaatst. 

 

Kerstkaarten 

Alle kinderen van BS het Kleurrijk hebben weer hun best gedaan om mooie Kerstkaarten te maken. 

De kaarten worden, met een kleine attentie, bezorgd bij eenzame ouderen in Nederland. Dit is een 

project van de ABN-AMRO foundation. We doen hier al aan aantal jaar aan mee. Soms krijgen we op 

school hartverwarmende reacties van de ouderen terug. Deze worden dan uiteraard gedeeld met de 

kinderen. 

 

Gezonde lunch 

Met z’n allen zijn we een gezonde school. Dit houdt in dat we gezond gedrag 

voorleven en stimuleren bij kinderen. Activiteiten zijn onder andere: 

✓ ‘Van tuin tot bord’; kinderen uit groep 8 maken hun gezonde lunch op 

maandag. 

✓ De grote moestuin van groep 7-8; in groepjes gaan kinderen op 

vrijdagmiddag hier naar toe om de moestuin te onderhouden. 

✓ De moestuintjes op het plein; alle units kweken hier ‘hun eigen groente en fruit’. 

✓ We juichen gezonde traktaties van harte toe. 

✓ We eten alleen fruit tijdens de ochtend pauze. 

✓ Er is een naschools sport aanbod. 

✓ Kinderen mogen de hele dag door water drinken. 

We dragen met trots het vignet gezonde school. 

Er is nog winst te behalen tijdens de lunch. We merken de laatste tijd dat er tijdens het overblijven 

helaas fricadelbroodjes, chocoladebroodjes, muffins e.d. als lunch in verschillende trommels zitten. 

Dit vinden we niet goed. Om te voorkomen dat we kinderen hierop moeten aanspreken doen we 

hierbij een beroep op u als ouder/ verzorger: Zorgt u voor een gezonde lunch voor uw zoon of 

dochter? Bedankt! 

 

Appels! 

Beste ouders, verzorgers, team Kleurrijk,                                                 
Op 30 november wordt er op het Kleurrijk, namens Stichting SOOS, 
voor ieder overblijfkind een appel getrakteerd vanuit de werkgroep 
Gezond Eten en Bewegen. 
Deze appeltjes worden door Groenten-en Fruitbedrijf André Brouwer 
uit Groesbeek op dinsdagochtend bezorgd. Voor elke school zijn de 
appels geteld en worden deze in doosjes aangeleverd.  
 
Bijgaand nog een lekker appelrecept: 
Appelchips 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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RECEPT Voor 4 puntzakjes: 
2 zoete appels, kaneelpoeder, bakpapier 
1.Verwarm de oven voor op 100 graden. 2. Was de appels. Verwijder het klokhuis met een appelboor 
en snijd de appels in zo dun mogelijke plakken. 3. Spreid het bakpapier uit over 1 of 2 bakplaten. Leg 
de plakjes appel erop. Zorg dat ze naast elkaar en niet op elkaar liggen, anders krijg je ze straks niet 
meer los. Strooi kaneelpoeder over de appels. 4. Bak de chips zo’n 2 uur in de oven. Laat ze afkoelen 
buiten de oven, dan worden ze ook pas knapperig. Je kunt ze makkelijk een paar dagen bewaren in 
een luchtdichte doos. 
 

Kindermonitor 2021 
De GGD doet één keer in de 4 jaar onderzoek naar kinderen van 0 tot 12 jaar oud.  Het onderzoek 
gaat over hun gezondheid, opvoeding, welzijn, gedrag en omgeving.  Dit jaar vraagt de GGD ook naar 
de gevolgen van de coronatijd. De resultaten van het onderzoek gebruikt de gemeente voor het 
lokale gezondheids- en jeugdbeleid.  De gemeente zorgt voor goede plannen en voorzieningen voor 
kinderen en hun ouders. Hoe meer ouders de vragenlijst invullen, hoe beter! 

Wilt u ook mee doen aan dit onderzoek? De vragenlijst is in te vullen 
via www.kindermonitor.nl/ggdgz. Dit duurt 10-15 min. Het kan tot half december. 

Alvast heel erg bedankt! 
 
Help mee om de bieb nóg leuker te maken voor kinderen en ouders!  

Heb jij één of meerdere kinderen tussen de 0 en 12 jaar? Dan kan de 
Bibliotheek Gelderland Zuid jouw hulp goed gebruiken! 
Vul de korte enquête in en help mee om de bieb nóg leuker te maken 
voor jou en jouw kind(eren). Je vindt de vragenlijst tot en met 3 
december 2021 op www.obgz.nl/enquete. 
  
Namens de bieb, bedankt voor je medewerking! 
 

 

 

 

  
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  

 
Jongerenwerk van Bindkracht10 
Het jongerenwerk van Bindkracht10 organiseert verschillende activiteiten in de wijk, voor jongens en 
voor meisjes. Soms zijn we in de wijk op de pleintjes te vinden, maar ook in het jongerencentrum, 
“de Boog”. 
Zo is er iedere woensdag een meidenactiviteit voor de meiden die naar het Kleurrijk gaan, maar ook 
voor meiden die niet naar het Kleurrijk gaan, maar wel in de wijk wonen. 
 
Naast allerlei knutselactiviteiten, films kijken, complimenten kaartjes maken voor elkaar, wordt er 
ook aandacht besteed aan de meiden. We vragen hoe het met ze gaat en bieden hulp daar waar 
nodig. Soms kunnen we helpen als er sprake is van pestgedrag. We kijken naar oplossingen en 
bespreken deze met de meiden. Ze kunnen daarnaast met allerlei andere vragen terecht bij ons. 
We doen dus leuke dingen, maar ze leren er ook nog wat van! 
 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
http://www.kindermonitor.nl/ggdgz
http://www.obgz.nl/enquete
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Zaalvoetbal 
Op de woensdagmiddag is er speciaal voor de jongeren vanaf 9 jaar zaalvoetbal in de sportzaal in ’t 
Hert. Deze is van vijf uur tot half zeven en is door zowel jongens als meiden gratis te bezoeken. 
We voetballen voor de gezelligheid dus je hoeft geen ster-speler te zijn om mee te kunnen doen! 
 
Weg geef kast 
In ’t Hert staat al een hele tijd een weg geef kast. Je mag er wat pakken, maar ook afgeven. 
Heb je nog leuke boeken, kinderspeelgoed of iets anders, leg deze dan in die kast. Grote spullen en 
kleding kan je er niet in leggen.   
 
Naschools aanbod Brede school het Kleurrijk 
Het Kleurrijk is in samenwerking met het kinderwerk van Bindkracht10 begonnen met een naschools 
programma waar talentontwikkeling centraal staat. Er zijn inmiddels al een aantal theateractiviteiten 
geweest van organisatie “de Grote Broer” en er komen nog veel meer leuke activiteiten aan waar 
kinderen volop hun talenten kunnen ontdekken! De flyers met deze leuke activiteiten worden 
verspreid in de groepen. Hieronder twee leuke foto’s: 
 

 

 
Vrijwilligers Stip midden: Rob en Paul stellen zich voor 
In het wijkgebouw het Hert zit om de hoek van de ingang Stip Midden. Daar werken Rob en ik al bijna 
7 jaar als vrijwilliger en proberen we wijkbewoners te helpen met tal van vragen.  

Het kan gaan om minimaregelingen van de Gemeente Nijmegen, maar mensen kunnen ook bij ons 
terecht voor zorgvragen zoals het aanvragen van huishoudelijke hulp of mantelzorg. Dan hebben 
mensen vragen over hun zorgverzekering of over belastingen. Rob is meer de man van de cijfertjes 
en hij helpt ook bij belastingaangiftes. Zelf doe ik meer de dingen van de gemeente, zorgaanvragen 
en ook wel zaken die met de ov chipkaart te maken hebben of met ontmoeting. Veel vragen komen 
er verder binnen over wonen, omgaan met geld of als mensen willen verhuizen op korte termijn.  
Als je dit werk doet leer je vele gezichten uit de wijk kennen, een diverse buurt met mensen van 
allerlei achtergronden. Geleidelijk aan hebben we een band opgebouwd met bewoners die dan vaker 
terugkomen met nieuwe vragen, maar niet telkens hun hele verhaal opnieuw hoeven te vertellen, 
omdat wij hen intussen beter hebben leren kennen.  

Het is leuk afwisselend vrijwilligerswerk, waarbij je af en toe moet improviseren bij een vrije inloop. 
Maar het is niet zo dat je een antwoord op alle vragen paraat moet hebben. Vanuit Bindkracht 10 
worden we door professionele collega’s ondersteund.  

Zie jij wat de kinderen hier uitbeelden? 

 

 

Antwoord= zwemles 

Ook de collega’s vinden het leuk. Welk gevoel beelden we 
hier uit? 

 
Antwoord= moe 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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Heb je een vraag het maakt niet uit waarover of wil je zelf vrijwilliger worden? Loop dan gerust 
binnen of maak een afspraak via onze telefoonlijn 024-3502000.  

Je bent van harte welkom bij Stip Midden! 
Paul Vaessen en Rob van Houdt  

  

  

http://www.bshetkleurrijk.nl/

