Nieuwsbrief 12 ‘19-’20 Brede school het Kleurrijk
Agenda juli en augustus 2020
Maandag 29 juni

Studiedag, alle kinderen vrij

Dinsdag 30 juni

Ouders/ verzorgers ontvangen bericht groepsindeling
schooljaar ‘20-’21

Woensdag 1 juli

Rapport mee naar huis

6 - 9 juli

Facultatieve oudergesprekken

Dinsdag 7 juli

Afscheidsuitje groep 8

Dinsdag 7 juli

‘Tentoonstelling’ gevonden voorwerpen bij
hoofdingang (8.15-8.40 en 14.50-15.15)

Woensdag 8 juli

Uitvegen groep 8

Donderdag 9 juli

Wisseluurtje 11.00-12.00

Vrijdag 10 juli

Laatste schooldag, alle kinderen vrij om 12.00 uur

Maandag 24 augustus

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

Bijna vakantie...
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
We zijn alweer bijna aan het einde van dit schooljaar. Weken die in het teken staan van afscheid en
afronding. Maar het gaat allemaal wel anders…
Samen (team en OC) hebben we gezocht naar mogelijkheden om, binnen de richtlijnen en het
protocol, het afscheid van o.a. de groepen 8 goed vorm te geven. De ouders en kinderen zijn hierover
geïnformeerd.
Ik kan u melden dat we de formatie voor volgend schooljaar rond hebben. Op de studiedag
(maandag as.) worden de groepen definitief vastgesteld. Komende dinsdag ontvangt u een bericht
waarin staat in welke groep uw kind zit en welke leerkracht(en) hij/ zij krijgt. Op donderdag 9 juli
maken alle kinderen kennis met hun nieuwe leerkracht tijdens het wisseluurtje.
Verder gaan we als team op de studiedag met elkaar aan de slag met de nieuwe methode Taal/
Spelling. Onder begeleiding van een externe gaan we zorgen dat we volgend jaar goed kunnen
starten met Taal Actief. Het derde onderwerp van de studiedag is een evaluatie van de afgelopen
periode; wat heeft de Coronatijd en (gedeeltelijke) schoolsluiting met de kinderen gedaan (sociaal
emotioneel en qua leerprestaties)? Hoe hebben wij het als team ervaren? Welke lessen trekken we
hieruit?
Voor nu wens ik u alvast een fijne vakantie, geniet ervan en let goed op elkaar!
Met vriendelijke groet,
Annejan Kroneman, Directeur BS het Kleurrijk

Nieuw protocol basisonderwijs
Voor het weekend ontvangen de basisscholen het nieuwe protocol voor de laatste twee weken van
dit schooljaar. Hierin zijn de versoepelingen (per 1 juli) verwerkt die afgelopen woensdag
aangekondigd zijn.
Hierop vooruitlopend hebben we met elkaar al het volgende afgesproken:
Trakteren: Er kan door kinderen nog niet getrakteerd worden. We zorgen als school voor een frisse
traktatie.
Gym: We blijven dit schooljaar buiten gymmen, de gemeente houdt de gymzalen dicht tot aan de
zomervakantie.
Het halen en brengen blijft de rest van het schooljaar zoals het is.
Oudergesprekken
De versoepelingen vanuit de overheid staan toe dat vanaf 1 juli oudergesprekken ook binnen
gevoerd mogen worden. Op BS het Kleurrijk hebben we het volgende afgesproken: Als de leerkracht
en/of de ouder(s)/ verzorger(s) het gesprek graag buiten willen voeren dan kan dit. Van te voren
wordt aan u gevraagd of u klachten heeft (triage) en we houden 1,5 meter afstand van elkaar.
U kunt, n.a.v. het rapport, zelf aangeven of u een gesprek wilt met de leerkracht. De leerkracht kan
ook u uitnodigen.
Als het gesprek buiten plaatsvindt, is dit in de patio of op het schoolplein. Op het schoolplein creëren
we hoekjes zodat er voldoende privacy is.
Afscheid groep 8
Twintig kinderen uit groep 8 nemen dit jaar afscheid van BS het Kleurrijk en
van hun basisschooltijd. Het afscheid is anders dan gepland. Toch hebben de
leerkrachten, samen met de kinderen, een mooi afscheidsprogramma
samengesteld. De laatste dinsdag gaan ze met elkaar een dagje uit. Ze gaan
‘iets sportiefs’ doen en gezellig met elkaar eten. Op woensdag nemen ze
afscheid van de school en worden ze de school uitgeveegd. Vaders en
moeders mogen hun kind dan buiten “opvangen”.
Ook voor een aantal ouders/ verzorgers eindigt de tijd op het Kleurrijk. Hun
jongste zoon of dochter gaat naar het voortgezet onderwijs. We willen jullie
bedanken voor het vertrouwen van de afgelopen jaren en wensen jullie al
het goeds!
Afscheid collega
Gisteren en vandaag heeft Lindy aan de kinderen in de klas verteld dat ze volgend jaar niet meer op
het Kleurrijk werkt. Lindy is afgelopen december verhuisd naar Leerdam en heeft een baan dichter bij
huis gevonden. We vinden het heel erg jammer dat Lindy weggaat en wensen haar veel plezier met
haar nieuwe klassen.
We bedanken Lindy voor haar inzet voor de kinderen van BS het Kleurrijk!
Schoolplan en schoolgids
De MR heeft haar instemming gegeven aan de schoolgids van schooljaar 20-21 en aan het schoolplan
20-24. De schoolgids is te vinden op onze website en het schoolplan is ter inzage op school.
Afscheid Trui
Na 13!!! jaar in de MR te hebben gezeten als ouder, heeft Trui Looman afscheid genomen. Haar
jongste zoon verlaat BS het Kleurrijk. We willen Trui heel erg bedanken voor al haar inzet voor onze
school. Tijdens de laatste MR vergadering heeft Trui een mooie bos bloemen ontvangen en zijn er
een aantal oude herinneringen opgehaald. Een korte opsomming van Trui: “plannen lezen”,
“meedenken”, “een nieuwe directeur zoeken”, “je moest eens weten hoe vaak ik de school versierd
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heb”, enz.
Ik heb Trui leren kennen als een meedenkende ouder zonder blad voor de mond en met hart voor de
school en de kinderen. Prima eigenschappen voor een MR lid!
Trui nogmaals…. heel erg bedankt!
Schoolfotograaf
Wij vonden het erg jammer dat er dit jaar geen schoolfoto’s gemaakt
konden worden. Daarom hebben we gezocht naar een mogelijkheid
om zelf de foto’s te maken. Dit is gelukt! Van alle groepen is inmiddels
een groepsfoto gemaakt. Deze krijgen alle kinderen van school.
Vanuit de OC
Vanwege de Corona crisis heeft ook de oudercommissie gemerkt dat er een aantal leuke en geplande
activiteiten voor de kinderen niet door konden gaan. Dit heeft ook gevolgen gehad voor het budget
van de ouderbijdrage. Echter heeft de OC alweer plannen en afspraken gemaakt voor het komende
schooljaar om deze ouderbijdrage goed te besteden.
Zo heeft de OC besloten dat:
- groep 8 ondanks alle maatregelen een passende en knallende afsluiter krijgt van hun
schoolloopbaan op het Kleurrijk.
- de budgetten schoolreis doorgeschoven worden naar het komende schooljaar 2020-2021.
- hierdoor de hoogte van de ouderbijdrage, alleen bij alle gezinnen die dit jaar betaald hebben,
volgend jaar in mindering wordt gebracht.
- alle ouders die de ouderbijdrage nog niet betaald hebben, alsnog een betaalherinnering krijgen met
het vriendelijke verzoek om deze voor dit schooljaar nog te betalen.
- later ingestroomde leerlingen van dit schooljaar en komend schooljaar ontvangen schooljaar 20202021 nog wel een betaalverzoek van de volledige ouderbijdrage.
- alle leerlingen aan het eind van dit schooljaar een blijvende tastbare herinnering krijgen.
Tevens is de OC nog op zoek naar nieuwe leden.
Lijkt het jou leuk om;
- 6 x per jaar bij elkaar te komen met een gedreven en enthousiaste groep ouders en leerkrachten.
- mee te denken over verschillende activiteiten op school.
- mee te denken over een goede besteding van de ouderbijdrage en toezicht houden op deze
bestedingen.
Dan zijn wij op zoek naar jou! Geef je dan nu op en mail naar: oc@bshetkleurrijk.nl
Wij wensen iedereen alvast een hele fijne vakantie toe. Geniet en stay safe!
Groetjes van de Oudercommissie
Gevonden voorwerpen
Het is gelukkig niet zoveel als normaal, maar er zijn toch aardig wat gevonden voorwerpen. Deze
worden op dinsdag 7 juli buiten bij de hoofdingang op tafels gelegd. Martien staat er van 8.15- 8.40
en 14.50 - 15.15 uur. Komt u kijken of er spullen van uw kind(eren) bij liggen?
Social Schools
In de laatste vakantieweek worden alle kinderen opnieuw ingedeeld in Social Schools. Vanaf
donderdag 20 augustus staat alles klaar voor het nieuwe schooljaar.
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Activiteiten in de zomervakantie
In de bijlage bij deze nieuwsbrief zit een overzicht van alle activiteiten die er in de zomervakantie
georganiseerd worden door Bindkracht 10, Sportbedrijf en jongerenwerk. Onderaan dit document
staan de contactgegevens van de medewerkers.
Volgend schooljaar
Al eerder zijn de data van de vakanties en de studiedagen via de nieuwsbrief gecommuniceerd. Voor
de volledigheid hieronder het totaaloverzicht. Alle data zijn ook terug te vinden in de agenda van
Social Schools en op de website.
Studiedagen:
● Donderdag 8 oktober 2020
● Dinsdag 3 november 2020
● Woensdag 9 december 2020
● Donderdag 7 januari 2021
● Vrijdag 5 februari 2021
● Woensdag 31 maart 2021
● Vrijdagmiddag 21 mei 2021 (ochtend gewoon school)
● Maandag 28 juni 2021
Vakanties:
● Herfstvakantie
● Kerstvakantie
● Carnavalsvakantie
● 2e Paasdag
● Koningsdag
● Meivakantie
● 2e Pinksterdag
● Zomervakantie

19 okt - 23 okt 2020
21 dec 2020 - 1 jan 2021
15 feb - 19 feb 2021
5 april 2021
27 apr 2021
3 mei - 14 mei 2021
24 mei 2021
19 juli - 27 augustus 2021

Nieuws vanuit Kion
Hoi allemaal,
Deze maand hebben we weer lekker met alle kinderen op de bso
gespeeld. Dat was alweer even geleden. Vandaar dat we niet stil
hebben gezeten.
Wat zijn we toch blij dat de speeltuinen weer open zijn! Deze maand
waren we elke week te vinden in een speeltuin. En wat hadden we
geluk met het weer. Het was zo lekker dat we zelfs een watergevecht
hebben gedaan en lekker ijsjes hebben gegeten! Het thema is nu
verkeer. Dat kan je zien aan onze vitrine. Er hangen verkeersborden die
mooi ingekleurd zijn of die vol geplakt zijn met glitters. Kom maar snel eens kijken! Ook staat er nu in
de vitrine een ideeënbox. Deze box is bedoeld voor de leuke activiteiten die de kinderen van bso het
Kleurrijk bedenken. Hij zit al bijna helemaal vol en we gaan hier elke week een leuke activiteit uit
halen. De ideeën lopen van een stoelendans tot optredens en van nagels lakken tot een dierendag.
Die kinderen van ons zitten vol met ideeën! We hopen nog heeeel veel meer ideeën te mogen
ontvangen en hiermee aan de slag te gaan in de dagen voor de zomervakantie!
Fijne vakantie alvast allemaal :-)
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______________________________________________________________________________

INGEZONDEN:
De gratis VakantieBieb stimuleert kinderen om te blijven lezen
tijdens de zomerperiode!
In de gratis app staan e-books én luisterboeken. Zo zijn er leuke
boeken voor kinderen uit groep 3, maar ook spannende boeken
voor tieners en prachtige romans voor volwassenen.
De VakantieBieb is voor iedereen toegankelijk, dus ook als je géén
lid bent van de Bibliotheek.
De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via
Google Play.
Van 1 juli tot en met 31 augustus 2020. Meer informatie vind je
op www.vakantiebieb.nl.
__________________________________________________________________________________
INGEZONDEN:
Aan ouders/verzorgers van leerlingen die na de zomervakantie in groep 7 of groep 8 zitten.
Wat is de weekendschool?
Op de weekendschool krijgen nieuwsgierige kinderen tussen 10 en 14 jaar de kans om nu al meer te
leren over later. De weekendschool is gratis. Elke zondag (tussen 11.00 en 14.30) krijgen de
leerlingen workshops van enthousiaste gastdocenten met een interessant beroep. Het zijn lessen
waarin kinderen actief bezig zijn. Leerlingen maken kennis met vakgebieden zoals Journalistiek,
Architectuur, Theater, Geneeskunde, Kunst, Natuur, Techniek, Recht, ICT. Iedere klas heeft een vaste
juf of meester die de lessen regelt en elke zondag aanwezig is. Die juf of meester houdt het contact
met de ouders en kinderen. Er zijn in totaal 10 weekendscholen in Nederland, waarvan één in
Nijmegen. Op de weekendschool zitten leerlingen uit heel Nijmegen samen in een vaste groep met
leeftijdsgenoten. Op deze website vindt u nog meer informatie https://www.imcweekendschool.nl/
Wanneer is de weekendschool?
Lessen op de weekendschool zijn altijd op zondag, behalve in de schoolvakanties. De lessen zijn van
11.00 tot 14.30. Er is altijd een pauze, kinderen nemen hun eigen lunch mee.
Waar is de weekendschool?
Meestal zijn de lessen op Pontemcollege, Akkerlaan 19, vlakbij de Albert Heijn XL. De gastdocenten
komen daar op bezoek. Soms gaan we op excursie naar het werk van de gastdocent, zoals naar het
ziekenhuis of naar een theaterzaal. Leerlingen komen op de fiets, soms met de auto. Voor leerlingen
uit Dukenburg, Lindenholt en Neerbosch Oost kan busvervoer geregeld worden als er geen andere
oplossing is.
Voor wie is de weekendschool?
Kinderen die na de zomervakantie in groep 7 zitten, starten na de herfstvakantie op de
weekendschool, het duurt t/m de brugklas. Kinderen die na de zomervakantie in groep 8 zitten,
starten in september op de weekendschool. Het duurt t/m de brugklas.
Heeft uw kind interesse in de weekendschool en wilt u meer informatie?
Stuur dan een email naar Myrthe Hinssen: myrthe.hinssen@weekendschool.nl of whatsapp
0611381420. In het bericht schrijft u de volgende gegevens: naam leerling, naam school, uw
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emailadres en telefoonnummer. De officiële aanmelding voor de weekendschool is pas na de
zomervakantie, de weekendschool neemt eerst contact met u op om u meer informatie te geven.
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