
Nieuwsbrief 7 ‘19-’20 Brede school het Kleurrijk 
 

Agenda februari en maart 2020 

Maandag 3 februari MR vergadering  

 Vergeet niet om de ouder-vragenlijst in 
te vullen! 

Zie onder voor de link 

Vrijdag 7 februari Studiedag Alle kinderen vrij 

Maandag 10 februari Koffieochtend in OKC; in gesprek over 
de school 

8.30-9.30 

 Intekenen voor rapportgesprekken  

Dinsdag 11 februari Koffieochtend in OKC; in gesprek over 
de school 

8.30-9.30 

Donderdag 13 februari Koffieochtend in OKC; in gesprek over 
de school 

8.30-9.30 

Vrijdag 14 februari Kinderen krijgen hun rapport  

Maandag 17 februari Studiemiddag Kinderen vrij om 12.00 uur 

 Week van de rapportgesprekken  

Vrijdag 21 februari Carnaval op school  

 Nieuwsbrief 8 verschijnt  

Zondag 23 februari Carnavalsfeest 14.00 - 18.00 in ‘t Hert 

24 - 28 februari Carnavalsvakantie  

Woensdag 4 maart Luizencontrole  

 

Een nieuw jaar... 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

2020 is begonnen. Na de (meestal) leuke enthousiaste verhalen van de kinderen na een vakantie 

draait de school alweer volop. Terugkijkend op de eerste schoolweek heeft het mooie afscheid van 

Tygo erg veel indruk gemaakt. Kinderen van de groepen 7-8 hebben op De Génestetlaan een erehaag 

gevormd toen Tygo in de auto voorbij kwam. “Dit doen we voor Tygo en Kay” zei een leerling van 

groep 8 tegen mij. Veel kinderen van onze school kenden Tygo. Ook in unit Paars werd uit het raam 

gekeken toen de rouwstoet voorbij kwam. Een leerling zei tegen de juf: “Ik vind dat we allemaal 

helemaal stil moeten zijn als Tygo voorbij komt.” En dat gebeurde. 

Graag wil ik u wijzen op onze nieuwe website, deze is te bereiken via www.bshetkleurrijk.nl. Er is 

hard aan gewerkt de afgelopen weken. Ik ben benieuwd wat u er van vindt.  

Ook zijn we bezig met het inrichten van een digitale oudercommunity. Hiermee kunnen ouders/ 

verzorgers en school veel handiger met elkaar communiceren. Dit gaat over een tijdje via de app van 

Social Schools. U ontvangt hierover binnenkort een apart bericht.  

Afgelopen vrijdag was de open dag. Verschillende ouders, opa’s en oma’s hebben onze school 

bezocht. Zij hebben een rondleiding gehad van kinderen uit unit Blauw. Deze kinderen hebben trots 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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kunnen vertellen over hun school. Na een kop koffie of thee en na het beantwoorden van de 

overgebleven vragen, kregen de ouders een informatiepakket van de school. Leuk om te merken dat 

er veel animo is voor BS het Kleurrijk. 

Tot slot wil ik u uitnodigen voor een kopje koffie of thee. Hierover leest u meer in deze nieuwsbrief. 

Er gebeurt veel op het Kleurrijk, vandaar deze volle nieuwsbrief. Veel leesplezier. 

 

Met vriendelijke groet, 

Annejan Kroneman 

Directeur BS het Kleurrijk 

 
Schoolplan 2020-2024 
Ter voorbereiding op het schrijven van het schoolplan 2020-2024 vinden er een aantal activiteiten 
plaats om goed zicht te krijgen op de kwaliteiten en ontwikkelpunten van BS het Kleurrijk. Zo is het 
team al op verschillende studiedagen bezig geweest met een zelfevaluatie, hebben we een 
inspectiebezoek gehad en is er een interne visitatie (bezoek van collega directeur en bestuurder) 
geweest. Bij de kinderen van de groepen 6-8 is onder schooltijd een digitale vragenlijst afgenomen. 
De kinderen kregen 22 vragen over veiligheid, over pesten, over de uitleg in de klas, enz. 
We vragen alle ouders/ verzorgers om ook een vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over het 
schoolklimaat, over de communicatie en over het onderwijs. 
De uitkomst van deze twee enquêtes gebruiken we ook als input voor het nieuwe schoolplan. 
 
Graag ga ik daarnaast nog met u in gesprek over de kwaliteiten en 
ontwikkelpunten van onze school. Hiervoor nodig ik u uit voor een 
koffieuurtje. Aanmelden is niet nodig. U bent van 8.30 - 9.30 uur van harte 
welkom op maandag 10, dinsdag 11 of donderdag 13 februari in het OKC 
in ‘t Hert (door de hoofdingang rechts).  
 
Afname vragenlijsten 
De vragenlijst die bij de kinderen van de groepen 6 t/m 8 is afgenomen heeft voor ons het volgende 
opgeleverd: Kinderen geven de school als rapportcijfer een 8,3. Ze zijn erg tevreden over de uitleg 
(9,2) en de hulp (9,0) van de leerkracht. We zijn als school tevreden met de uitslag en daarnaast 
bevestigt het ook ons beeld. 
De uitslag van deze vragenlijst is ook na te lezen op de website www.scholenopdekaart.nl  
 
Alle ouders/ verzorgers vragen we, zoals gezegd, ook om een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst 
gaat over schoolklimaat, onderwijs en communicatie en bestaat uit 11 vragen. U helpt ons enorm 
door de vragenlijst in te vullen. Het kost maar 2-5 minuten. De vragenlijst is in te vullen t/m 9 
februari 2020. Bij voorbaat dank. 
Om de vragenlijst in te vullen, volgt u deze link: 
https://www.scholenopdekaart.nl/onderzoek/2LLQB5S  
 
Staking 30 en 31 januari 
We gaan weer staken. Graag vertel ik u waarom ik de actie steun. 
We gaan weer staken omdat er niets structureel is opgelost en lesuitval helaas een gegeven lijkt te 
gaan worden. Doordat het beroep van basisschoolleerkracht al jaren in een negatief daglicht staat, 
kiezen steeds minder mensen ervoor om leerkracht te worden. Hierbij speelt het negatieve beeld 
over ons vak en ook de relatief lage salariëring (zeker vergeleken met het Voortgezet Onderwijs) een 
belangrijke rol. Al jaren wordt het vakmanschap van de leerkrachten door velen publiekelijk 
ondergewaardeerd. Een dieptepunt van de laatste periode was dat onze minister van onderwijs 
opriep om ouders voor de klas te zetten om het lerarentekort op te vangen.  

http://www.bshetkleurrijk.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/
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Op BS het Kleurrijk is voor u als ouder/ verzorger het lerarentekort 
misschien nog niet zo duidelijk zichtbaar. Vanaf het begin van dit 
schooljaar is de invallerspool al geregeld leeg geweest. Toch hebben we 
dit schooljaar nog niet ouders/ verzorgers gevraagd om hun kinderen 
thuis te houden omdat er geen vervanging is. Dit heeft onder andere te 
maken met de volgende zaken: 

● Door een aantrekkelijke werkgever te zijn, weten wij veel 
collega’s voor langere tijd te verbinden aan de Josephstichting. 

● De Josephstichting heeft een beduidend lager ziekteverzuim 
vergeleken met het landelijk gemiddelde (3.8% t.o.v. 5,9% in 
2018). 

● Er wordt al jaren een zeer actief beleid gevoerd om nieuwe 
leerkrachten aan ons te binden, door o.a. (flex)contracten, 
coaching en scholing. 

● Voor een deel van de leerkrachten is het mogelijk en zijn ze bereid om een extra dag te 
komen werken wanneer we geen invallers kunnen vinden vanuit de reguliere pool. 

● In Nijmegen verzorgen o.a. de HAN en de VU opleidingen voor leerkrachten. Wij werken met 
hen samen, kunnen stageplekken bieden en ons zo gemakkelijk onder de aandacht brengen 
van studenten als werkgever.  

We putten nu echter al geruime tijd uit onze reserves. Deze extra inzet en investeringen van mensen 
en mogelijkheden zijn niet oneindig vol te houden.  
Ik verwacht dat we met een griepgolf ouders/ verzorgers van meerdere groepen moeten vragen om 
hun kinderen thuis te houden omdat er geen vervanging is. Het grote personele probleem dat in het 
basisonderwijs is ontstaan, is een fout van het politieke systeem. De politiek is aan zet! 
Daarom staken wij! 
 
Intekenen rapportgesprekken 
Op 10 februari hangen de intekenlijsten bij de deuren van de klassen. Hierop kunt u zich intekenen 
voor de rapportgesprekken. We verwachten dat alle ouders/ verzorgers zich intekenen. Op de 
dinsdagavond (18 februari) zijn alle leerkrachten aanwezig. 

Carnaval op het Kleurrijk 2020 

Vrijdagochtend 21 februari zullen wij op het Kleurrijk ons carnavalsfeest vieren. Het zal een gezellige 

ochtend worden 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 en (wanneer uw kind overblijft) brood en iets te drinken voor tussen de 

middag. 

De schooltijden zijn zoals gebruikelijk: 

Groepen 1-2: van 8.30u tot 12.00u, de schakelklas tot 15.00u. 

Groepen 3 t/m 8: van 8.30u tot 12.00u en van 13.00u tot 15.00u 

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. 

Dit jaar zal anders worden dan de vorige jaren. Wat we precies 

gaan doen hoort u van ons zodra we het programma rond hebben. We gaan er een mooi en vrolijk 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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feest van maken voor alle kinderen! 

Wij zeggen alvast: ALAAAAAAF!!! 

Werkgroep Carnaval 

 

Gezocht: Luizenkamouders 

We zijn op zoek naar ouders/ verzorgers/ opa’s/ oma’s/ ooms of tantes die ons willen helpen met 
luizenkammen. Dit kammen gebeurt elke eerste en derde woensdag na een vakantie in de ochtend. 
Afgelopen keer (na de kerstvakantie) kon het niet doorgaan i.v.m. te weinig hulp. Naast het kammen 
bieden we een kopje koffie/ thee, enthousiaste collega-kamouders en leuk contact met de kinderen. 
Iedereen is welkom, maar vooral voor de groepen 3/4C en 5/6A is de nood hoog. 
Meld je aan bij Karlijn Wonders (karlijnwonders@hotmail.com 
 
Nieuwe vrijwilliger BOS-project 
BOS staat voor Bibliotheek Op School, u kent het vast wel. Mede 

door de inzet van betrokken ouders kunnen de kinderen geregeld 

boeken lenen om te lezen in de klas. Na de voorjaarsvakantie zijn we op 

zoek naar een enthousiaste ouder die 2x per drie weken op woensdag 

van 8.30-9.30 uur zou willen komen helpen.  

Mocht u interesse of vragen hebben dan kunt u contact opnemen met 

juf Esther via e.peters@bshetkleurrijk.nl 

Alvast hartelijk dank, zonder uw hulp zou dit project niet bestaan. 

 

Vertrek Tugce en komst Lisa 
Per 1 januari 2020 is Tugce niet meer werkzaam op het Kleurrijk. Tugce heeft een jaar als 
onderwijsassistent gewerkt in unit rood. 
Vanaf 27 januari werkt Lisa bij ons. Lisa doet haar LIO stage in groep 3-4B op maandag en dinsdag en 
werkt op donderdag en vrijdagochtend als onderwijsassistent in unit Rood. Ouders uit unit Rood zijn 
middels een apart bericht al geïnformeerd.  
Welkom Lisa! 
 
Afscheid van Bianca (Activiteitenplein) 
Helaas gaat Bianca ons verlaten. Bianca heeft de afgelopen jaren met veel energie, creativiteit, 
kennis en enthousiasme gewerkt op het activiteitenplein. We vinden het erg jammer dat ze bij ons 
weggaat en we wensen haar veel succes met al haar plannen! Namens het team van BS het Kleurrijk: 
BEDANKT! 
 
Hoi allemaal, 
Na 5 jaar de mooiste avonturen te hebben beleefd met alle kinderen en 
ouders uit het  

Willemskwartier is het tijd voor wat anders. Ik wil  graag een boomhut 

gaan bouwen! 
Een vriendin heeft me al een boom gegeven uit haar tuin, dus deze droom 
wordt steeds meer werkelijkheid. Ik ga dus stoppen met het 
activiteitenplein. 
Tijd voor een gezellig afscheid en dat kan op 2 momenten: 
Maandag 17 februari tussen 16.30 en 17.00 uur vier ik een droomfeestje 
samen met groep 3 en 4, in het jongerencentrum en ben je welkom om 
even mee te dromen en doei te zeggen. 
(dresscode is in pyjama, als je durft!) 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
mailto:karlijnwonders@hotmail.com
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Donderdag 20 februari tussen 16.30 en 17 uur vier ik een vriendschapsfeestje met groep 5/6/7 in 
het jongerencentrum en ben je welkom om even doei te zeggen. 
Iedereen die zin heeft om even afscheid te komen nemen is welkom; kinderen, ouders, leerkrachten, 
werkers uit de wijk of wie dan ook: ik zie je graag nog even! 
Groetjes en een glimlach 😊 
BIANCA 

BSO het Kleurrijk stelt zich voor 
BSO het Kleurrijk begint het nieuwe jaar met een nieuw en jong team. Graag willen wij ons even 
voorstellen. Het team bestaat uit: Merlin, Robbert, Lotte en Wendy. Wij van BSO kleurrijk houden 
van gezelligheid. We zijn vaak buiten te vinden, aan het knutselen, de stopdans aan het doen in de 
gymzaal of lekker spelletjes aan het spelen. We willen het beste voor de kinderen, dat ieder kind zich 
optimaal kan ontwikkelen, door te investeren in hun kennis en kunnen zo de kinderen gelukkig 
maken. Wij maken gebruik van twee lokalen op de begane grond van voorzieningenhart 't Hert. Voor 
het buitenspelen maken wij gebruik van het schoolplein en de speeltuinen Beetsplein en de 
Genestetlaan. Daarnaast kunnen de kinderen ook deelnemen aan activiteiten die georganiseerd 
worden door het Activiteitenplan van Bindkracht 10. Kom eens een kijkje nemen bij ons lokaal! We 
zijn altijd bezig met leuke activiteiten, dus hopelijk tot snel! 

Herhaald bericht: Nieuwe aanmeldingen 
Er komen steeds meer aanmeldingen van nieuwe 
kinderen voor onze school. Daar zijn we blij mee! 
Graag attenderen we u wel op het volgende: 
Is uw kind geboren tussen 1 juni 2016 en 1 juni 
2017? Dan dient u uw kind voor 1 maart 2020 aan te 
melden bij Schoolwijzer. Dit is dan voor plaatsing in het schooljaar 2020-2021. 
In voorgaande jaren werd er een brief verstuurd als herinnering. I.v.m. de ‘nieuwe’ AVG wet mag dit 
niet meer. 
Alleen bij aanmelding vóór 1 maart hebben broers en zussen garantie op plaatsing op onze school. 
Met vragen kunt u terecht bij Schoolwijzer via 024-360 20 22 
 
Carnaval in ‘t Hert 
Op zondag 23 februari organiseren een aantal buurtbewoners 
een heel gezellig carnavalsfeest in de ontmoetingsruimte in ’t 
Hert.  
Alle kinderen zijn van harte welkom van 14.00 uur tot 19.00 
uur. De kinderen van het Kleurrijk krijgen binnenkort allemaal 
een flyer mee! 

Stip midden zoekt versterking! 
Vacature:  vrijwilliger gastvrouw en medewerker informatie & Advies team 

Wij van Team stip midden zijn op zoek naar versterking. We zijn een bruisende Stip in een diverse 
wijk waar we bewoners helpen met het geven van informatie en advies op allerlei gebieden zoals 
brieven, geld, wonen, mantelzorg, belasting, taal, gezondheid etc. 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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We zijn op zoek naar mensen die bij voorkeur de wijk kennen of woonachtig zijn, die het leuk vinden 
om anderen te helpen en/of al werkervaring hebben op dit gebied. 

Wij bieden: 
* Een divers en gezellig team 
* trainingen en scholing 
* Mogelijkheid om je netwerk uit te breiden 
* Teamuitjes 
* Vrijwilligerscontract en eventueel reis-/onkosten 
vergoeding via Bindkracht10 

We zijn open van dinsdag t/m donderdag en gevestigd in 
wijkcentrum ‘t Hert. Zie ook www.stipnijmegen.nl 
Spreekt dit je aan? Kom dan een keer kennismaken en 
maak een afspraak via: 
Lotte.zekhuis@bindkracht10.nl  

Kinderzwerfboekstation 
Voor alle kinderen die graag lezen heb ik heel leuk nieuws! Kinderboerderij de Goffert heeft sinds 
kort een bijzonder ”station”.  Het kinderzwerfboekstation. Dit station heeft een boekenkast met 
kinderboeken voor alle leeftijden. Je mag gratis een boek uitkiezen en mee naar huis nemen. Heb je 
het boek gelezen, dan kan je het weer terug brengen naar het station. Maar het is nog leuker om het 
ergens anders neer te leggen. Bijvoorbeeld in je klas, of onder de snelbinder van een kinderfiets, de 
speeltuin of in een andere stad. Je kunt het boek  natuurlijk ook aan een neefje of nichtje geven. Zo 
gaat het boek “zwerven“. Je kunt je boek met sticker zelfs volgen. Je moet je dan wel even 
aanmelden op de website van kinderzwerfboek. Het is natuurlijk hartstikke leuk om een mailtje te 
krijgen als een ander kind ‘jouw’ boek heeft gevonden. 

Op de website www.kinderzwerfboek staat hoe je een code kunt aanvragen en nog veel meer 

informatie. 

Heb je boeken in je boekenkast staan die je niet meer leest, breng ze 
naar het “station”. Laat ze zwerven.   
 
Dorite Claassen 
Stationschef en contactpersoon 
Kinderzwerfstation Kinderboerderij de Goffert 

Zwerfboeken zijn van alle kinderen!    
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