Nieuwsbrief 1 ‘19-’20 Brede school het Kleurrijk
Agenda augustus en september 2019
Dinsdag 27 augustus

Studiemiddag

Vrijdag 30 augustus

Nieuwsbrief 2 verschijnt

Woensdag 4 september

Opening Bieb Op School (BOS)

Donderdag 5 september

Algemene informatieavond

Vrijdag 13 september

Start schakelklas

Dinsdag 17 september

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

12.00 uur alle kinderen vrij

19.00 in aula
19.30 – 20.30 uur in unit

Hele dag

AMRO)

Woensdag 18 september

GMR vergadering

Maandag 23 september

MR vergadering

19.00 uur

Vrijdag 27 september

Herdenking monument

Groepen 7 en 8

We zijn gestart!
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Afgelopen maandag zag ik bij binnenkomst heel wat gespannen gezichtjes bij de kinderen. Het is toch
altijd weer even wennen na een lange vakantie. Het team van het Kleurrijk heeft in de laatste
vakantieweek hard gewerkt om de kinderen een warm welkom te geven. Tijdens mijn voorstelronde
langs de klassen bleek dat dit gelukt is; iedereen heeft zijn plekje gevonden en er heerst een prima sfeer
in alle groepen!
De eerste periode van het schooljaar staat in het teken van kennismaken. Ik ontmoet u dan ook graag
elke ochtend bovenaan de trap en/ of op de eerste algemene informatieavond op donderdag 5
september.
Veel plezier met het lezen van deze eerste (volle) nieuwsbrief.
We gaan er een mooi jaar van maken!
Annejan Kroneman
Directeur BS het Kleurrijk

Overzicht team Kleurrijk
In de bijlage vindt u een overzicht van alle teamleden van het Kleurrijk. In het schema staan de
werkdagen en de verdeling over de groepen.

Overzicht vakanties en studiedagen schooljaar 2019-2020
In de bijlage vindt u ook nogmaals het overzicht van de vakanties en
studiedagen van het komend schooljaar op het Kleurrijk.
Zwemmen!
Wist u dat kinderen voor maar €2,50 kunnen gaan zwemmen op studiedagen van BS
het Kleurrijk? Deze actie geldt alleen in Sportfondsenbad Nijmegen-West.
Algemene informatieavond
Op donderdag 5 september bent u allemaal uitgenodigd voor de algemene informatieavond. De avond
start om 19.00 uur in de aula. Annejan, de nieuwe directeur, zal zich voorstellen en informatie geven
over het komende schooljaar. Daarnaast zullen verschillende partners van de brede school iets vertellen
over hun werkwijze en activiteiten. Aansluitend bent u welkom in de unit van uw kind(eren). U kunt
kennismaken met de leerkrachten en zij vertellen allerlei belangrijke zaken over het
komende schooljaar. De avond is uiterlijk om 20.30 uur afgelopen.
Luizenkammen
Afgelopen woensdag is er door veel moeders en een vader weer gekamd. Heel erg
bedankt voor de hulp!
Schoolgids 2019-2020
Op het moment van schrijven ligt de schoolgids van dit schooljaar ter goedkeuring bij de MR. Als de
schoolgids is vastgesteld, zetten we hem op onze website en informeren we u via de nieuwsbrief.
Verzuimregistratie
Het Kleurrijk moet van alle ingeschreven leerlingen de aan- en afwezigheid bijhouden.
Als een leerling van de basisschool verzuimt, is de school verplicht de leerplichtambtenaar op de hoogte
te stellen.
Om vrij te krijgen moeten de ouders/ verzorgers een vrijstelling van schoolbezoek aanvragen bij Annejan.
Hij beoordeelt tot maximaal 10 schooldagen, en waar nodig in overleg met de leerplichtambtenaar, of er
een gewichtige reden is voor verzuim. Als een leerling verzuimt zonder dat hiervoor een geldige reden is,
als dit niet met de school is overlegd, of als de aanvraag is afgewezen, zijn de ouders/ verzorgers van de
leerling strafbaar. Advies is om bij bijzonder verlof dit ruim van te voren te regelen en te bespreken met
Annejan.
Aanvraagformulieren voor een vrijstelling kunt u verkrijgen bij Martien, conciërge van het Kleurrijk. Het
formulier is ook te downloaden op onze website. U doet dit tenminste één week voorafgaand aan het
gevraagde verlof moment. Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u samen met de benodigde
verklaringen inleveren op school. (verwijskaart tandarts, huisarts, ziekenhuis, jubileumkaart etc.) Dit
laatste is belangrijk voor de behandeling voor uw aanvraag, zonder benodigde verklaringen kunnen wij
uw aanvraag niet in behandeling nemen.
Het verzuimprotocol is terug te lezen in de schoolgids.
Toestemmingsverklaring AVG
I.v.m. de wet op de privacy zijn we als school verplicht elk jaar aan ouders/ verzorgers toestemming te
vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van hun kinderen. U ontvangt hier volgende week het
formulier voor. Graag ontvangen we het formulier uiterlijk woensdag 4 september 2019 ingevuld en
ondertekend retour. U kunt het formulier inleveren bij de leerkracht.
Thijmstraat 40C 6531 CS Nijmegen

☎024-3551566

www.bshetkleurrijk.nl

Verschijningsdata nieuwsbrieven
Vanaf dit schooljaar versturen we de nieuwsbrief alleen nog digitaal. De nieuwsbrief verschijnt elke
laatste vrijdag in uw mailbox.
Voorstellen Wyneke
Hallo allemaal!
Mijn naam is Wyneke Roefs, ik ben 22 jaar oud en woonachtig in Horst (Limburg). In mijn vrije tijd houd
ik me graag bezig met zingen, gitaar en piano spelen, liedjes schrijven en boksen.
In 2017 ben ik afgestudeerd als onderwijsassistent. Vervolgens heb ik werkervaring
opgedaan in het onderwijs, de kinderopvang en de peuterspeelzaal. Ik houd enorm
van het werken met kinderen. Daarom ben ik heel blij dat ik dit schooljaar mag
starten als onderwijsassistent bij Brede school het Kleurrijk.
Ik ga voornamelijk aan de slag in unit groen, maar zal ook extra begeleiding gaan
bieden aan leerlingen van andere units. Ik ben aanwezig op maandag t/m
donderdag.
Ik hoop dat ik een mooie bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van de
kinderen.
Bij vragen, kom gerust een praatje maken!
Vraag van unit blauw
In unit blauw wordt er gewerkt met plattegronden, stadskaarten en
routekaarten. Mocht u thuis nog exemplaren hebben liggen… unit blauw is er
erg blij mee.
Ook wij zijn weer begonnen!
Na een heerlijke lange zomervakantie is het overblijfteam enthousiast
begonnen om voor uw kinderen een gezellig overblijfuurtje te verzorgen.
Lekkere boterhammetjes, drinken en fruit mee en al kletsend met elkaar
een uurtje overblijven. Na de lunch nog even voetballen, stoepkrijten of
touwtje springen en met nieuwe energie weer terug naar de juf of
meester!
U kunt uw kinderen opgeven voor de TSO via onze website:
www.stichtingsoos.nl
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. Ook dit schooljaar hebben we uw hulp
nodig. Zou u een vrijwilliger willen zijn voor het BOS-project? Wilt u
contact opnemen met juf Esther via e.peters@bshetkleurrijk.nl
Alvast hartelijk dank, zonder uw hulp zou dit project niet bestaan.
Vanaf dit schooljaar doet ook de peutergroep mee aan het BOS project. Op woensdag
4 september wordt de bieb officieel geopend door wethouder Noël Vergunst.
Thijmstraat 40C 6531 CS Nijmegen

☎024-3551566

www.bshetkleurrijk.nl

Oproep 9-jaarsprik
Alle kinderen van 9 jaar worden door de GGD opgeroepen
voor de 9-jaarsprik. Dit gebeurt op basis van postcode. Als
uw zoon of dochter (bijna) 9 is heeft u een oproep gekregen
voor woensdag 4 september. Wilt u aan de leerkracht
doorgeven hoe laat uw zoon of dochter aan de beurt is? Hij/ zij kan de rest van de dag gewoon naar
school. Een verlofformulier is voor dit niet nodig.
Gezondheidsonderzoek JGZ voor 5/6 jarigen
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) op de basisschool
Binnenkort komt de doktersassistente op school voor een gezondheidsonderzoek van alle 5/6-jarigen. De
doktersassistente vertelt in de klas aan de kinderen hoe het onderzoek gaat. Daarna haalt zij de kinderen
een voor een uit de klas. De doktersassistente begint het onderzoek met een kort gesprekje, ze meet en
weegt het kind en onderzoekt of het kind goed ziet en hoort. Het meten en wegen gebeurt met kleding
aan.
Ouders hoeven niet bij dit onderzoek niet aanwezig te zijn. Is hier behoefte aan of is er bezwaar tegen
het onderzoek? Dan kunnen ouders contact opnemen met de JGZ.
Hoe werkt ‘Mijn Kinddossier’ van de GGD?
De JGZ werkt met ‘Mijn Kinddossier’. Dit is een online ouderportaal.
In Mijn Kinddossier:
●
●
●
●

kunnen ouders online een vragenlijst invullen;
kunnen ouders resultaten of adviezen teruglezen;
kunnen ouders afspraken bekijken;
staat informatie over de groei, ontwikkeling en opvoeding van het kind.

Inloggen op www.mijnkinddossier.nl kan met DigiD.
Meer informatie staat op www.ggdgelderlandzuid.nl/mijnkinddossier.
Ouders die geen gebruik maken van Mijn Kinddossier
●
●
●

krijgen van tevoren een brief met informatie over het onderzoek en twee vragenlijsten,
kunnen de vragenlijsten in een gesloten envelop inleveren bij de leerkracht,
krijgen achteraf een brief met de resultaten van het onderzoek.

Soms blijkt uit het onderzoek door de doktersassistente dat het kind extra aandacht nodig heeft. Dan
volgt een uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.
Zelf een afspraak maken
Ouders kunnen altijd ook zelf een afspraak maken voor het spreekuur van de jeugdarts of de
jeugdverpleegkundige. Bijvoorbeeld als er vragen zijn over de opvoeding, gezondheid of ontwikkeling
van het kind. Of als er twijfels zijn, bijvoorbeeld of het kind goed hoort en ziet.
Of als er zorgen zijn op school of thuis. Neem dan contact met ons op om een afspraak te maken.
Contact en informatie
Thijmstraat 40C 6531 CS Nijmegen

☎024-3551566

www.bshetkleurrijk.nl

Zijn er vragen of opmerkingen? Is er behoefte aan een advies, een afspraak
maken of meer informatie?
De afdeling Jeugdgezondheidszorg is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur en van
12.30 – 16.30 uur: (088) 144 71 11 of via jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl.
Website
Op onze website www.ggdgelderlandzuid.nl bij ‘Jeugd & Opvoeden’ staat meer informatie over de
Jeugdgezondheidszorg. Ook vind je hier betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en de
gezondheid van kinderen.
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