
Nieuwsbrief 7 ’21-‘22 Brede school het Kleurrijk 
 

Agenda februari en maart 2022 

28 febr – 4 maart Carnavalsvakantie 

Woensdag 9 maart Luizenkammen 

Donderdag 10 maart Voorstelling unit Groen 

Voorstelling unit Blauw in het Badhuis 

14 – 20 maart Afname vragenlijsten ouders, kinderen groep 6-8 en personeel 

Dinsdag 15 maart Biebbezoek groep 5-6A en B 

Woensdag 16 maart Biebbezoek groep 5-6C 

21 – 25 maart Week van de lentekriebels 

Dinsdag 22 maart Inloopmoment unit Blauw  

Woensdag 23 maart Hercontrole luizenkammen 

Vrijdag 25 maart Nieuwsbrief #8 verschijnt 

Maandag 28 maart Studiedag; alle kinderen vrij 

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

 

Allaaf… 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Vol vrolijkheid gaan we de vakantie in. We kijken terug op een drukke periode. Er waren veel 

besmettingen onder kinderen en personeel, collega’s hebben extra gewerkt om te voorkomen dat 

groepen naar huis gestuurd moesten worden. Helaas moest drie keer een klas thuisblijven omdat er 

geen leerkracht was. Verder zijn er toetsen vanuit het leerlingvolgsysteem afgenomen, deze toetsen 

zijn geanalyseerd op groeps- en individueel niveau, rapporten geschreven, oudergesprekken gevoerd 

en adviezen voor het voortgezet onderwijs gegeven.  

We hebben ook twee studiedagen gehad. Dagen die in het teken stonden van de analyse van 

toetsgegevens. We hebben tijdens de eerste dag verdere scholing gehad van bureau Wolters. Tijdens 

de tweede studiedag zijn de gemaakte analyses met elkaar besproken en is er een vertaling gemaakt 

naar het handelen in de klas. Twee zeer waardevolle dagen die weer meer kwaliteit op het Kleurrijk 

hebben gebracht. Dit met het doel; nog beter onderwijs voor uw kind(eren) en onze leerlingen. 

Na de gezellige en vrolijk feestdag van vandaag gaan we genieten van de vakantie. 

Fijne vakantie allemaal! 

 

Met vriendelijke groet, 

Annejan Kroneman, Directeur BS het Kleurrijk 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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Het team van vandaag was er vanmorgen al helemaal klaar voor       

 

Verdere versoepelingen 

Minister Kuipers zei tijdens de persconferentie van vorige week: "Het land gaat weer open". Dat is 

voor iedereen fijn, ook voor het basisonderwijs! Hierbij informeer ik u over de versoepelingen op 

school.  

Versoepelingen: 

• Het advies voor het dragen van mondkapjes verdwijnt. 

• De 1,5 meter afstand houden verdwijnt. 

• Na een besmetting is er nog een quarantaine van 5 dagen (i.p.v. 7 dagen) 

• Ouders/ verzorgers mogen weer de school in.  

Let op: We blijven wel de twee ingangen gebruiken en we vragen aan u om alleen naar 

binnen te gaan als het echt nodig is. De kinderen zijn gewend aan het zelfstandig naar binnen 

gaan, dit willen we graag behouden. Dit doen we om rustig om 8.30 uur te starten met de 

lessen. Buiten zal er altijd iemand van de school de kinderen ontvangen. 

Ouders van kinderen uit de groene unit zijn tot de meivakantie op woensdag van 8.20-8.30 

uur van harte welkom in de klas. Van de meivakantie tot de zomervakantie op de vrijdag. 

 

Wat blijft wel? 

• Er blijven zelftesten beschikbaar voor de kinderen in de groepen 6-8. Advies blijft twee keer 

per weekpreventief testen. 

• Vanaf 1 maart zijn de zelftesten, op aanvraag van ouders/ verzorgers, ook beschikbaar voor 

de jongere kinderen (groep 1-5). 

 

Afname tevredenheidsonderzoeken 

Elk jaar nemen we op school bij kinderen uit de groepen 6 t/m 8 een vragenlijst af. Kinderen worden  

anoniem, digitaal bevraagd over de school. De vragen die gesteld worden gaan over de school, de 

klas, het werken/ leren, over pesten en veiligheid. 

Om het jaar nemen we een vragenlijst af onder personeel en ouders. Voor personeel gaan de vragen 

over schoolklimaat, onderwijsleerproces, communicatie en arbeidsomstandigheden. 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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Voor ouders/ verzorgers gaan de vragen over sfeer, omgang, veiligheid, het leren van uw kind en 

informatie en communicatie. 

 

Door het afnemen van deze vragenlijsten hopen we een nog beter beeld te krijgen wat er leeft onder 

ouders/ verzorgers, kinderen en personeel van BS het Kleurrijk. Uiteraard vindt er een 

terugkoppeling plaats via de nieuwsbrief en zullen we eventuele acties n.a.v. de uitslagen 

ondernemen. Daarnaast worden de resultaten van de kinderen (anoniem) doorgezet naar de 

inspectie. 

Alle uitslagen zijn terug te lezen op de website scholen op de kaart.nl.  

De vragenlijsten worden afgenomen in de week van 14 maart. Alle ouders/ verzorgers ontvangen 

hiervoor een mail met een (anonieme) link naar de vragenlijst. De mailadressen vanuit Social Schools 

worden hiervoor gebruikt. We stellen het zeer op prijs als veel ouders/ verzorgers de vragenlijst 

invullen.  

Helaas is er in deze standaard vragenlijst geen ruimte om tips aan de school te geven. Daarom staat 

er vanaf 14 maart een ideeënbus in de school. Hierin kunt u (eventueel anoniem) uw tip kwijt. De 

ideeënbus staat bij de bieb. Deze tip hebben we gekregen van de MR      . 

 

Week van de lentekriebels 

In de week van 21 – 25 maart is het de week van de lentekriebels. Net als voorgaande jaren doen we 

hier weer aan mee. Het thema van dit jaar is “Je lijf is van jou”.  

Tijdens deze week worden er in de groepen verschillende activiteiten gedaan rondom het thema. 

Op maandag 21 maart mogen de kinderen in rode kleding naar school komen voor de opening van de 

week van de lentekriebels. 

 

Schoolfotograaf 

Voor in de agenda: Op 12 april komt de schoolfotograaf. 

 

Vaccinaties HPV 
Ook dit voorjaar organiseert de GGD weer een vaccinatieronde HPV.  
Voor het eerst worden ook jongens uitgenodigd en is de leeftijd voor deze vaccinatie verlaagd naar 
10 jaar (was 13 jaar). Daarom moeten er een aantal geboortejaren ingehaald worden. Meer 
informatie is te vinden op de site van de GGD. 
Alle kinderen geboren in 2006, 2009 en 2012 ontvangen een uitnodiging. Ook jongens geboren in 
2004 en 2008 krijgen een uitnodiging.   
Deze uitnodiging ontvangen jullie op je huisadres. Op basis van die postcode word je opgeroepen. De 
oproep kan onder schooltijd zijn op 24 of 28 maart. Hiervoor hoeft geen verlofformulier te worden 
ingevuld. Even melden bij de leerkracht is voldoende. 
 

   

  
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  

 

Sporten 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/nijmegen/11560/brede-school-het-kleurrijk/
https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/vaccinaties/hpv-vaccinatie/
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Deze week zijn tijdens de gymlessen enveloppen uitgedeeld aan een deel van de leerlingen van groep 
3, 4 en 5. Wij, team sportontwikkeling, hebben als doel om kinderen structureel in beweging te 
krijgen. 
Daarom hebben wij ervoor gekozen om de kinderen die nog geen lid zijn van een sportvereniging, uit 
te nodigen voor wijksport. Tijdens wijksport maken zij kennis met verschillende sporten en krijgen zij 
ieder blok van 8 weken een clinic van een sportvereniging.  
Er is voor deze nieuwe manier van wijksport gekozen, omdat wij merken dat we nu vooral kinderen 
bereiken die al lid zijn van één of meerdere sportverenigingen en we de kinderen missen die nog niet 
structureel bewegen. 
 
Heeft uw kind geen envelop ontvangen, maar wilt u toch graag in contact komen over 
sportmogelijkheden voor uw kind? Neem dan contact op met buurtsportcoach Karlijn 06-50091051. 
U kunt ook mailen naar middenzuidsport@nijmegen.nl  
Met vriendelijke groet, 
Karlijn Groeneveld (buurtsportcoach) 
 

Beste ouders/ verzorgers, 

Van een aantal ouders/ verzorgers hebben we een reactie gekregen op bovenstaande werkwijze. We 

betreuren het feit dat er blijkbaar de schijn gewekt is dat we onderscheid maken tussen kinderen. Dit 

is absoluut niet onze intentie. Mocht u dit ook zo ervaren hebben, dan hierbij onze oprechte excuses. 

Wij stimuleren bewegen bij kinderen en op basis van een vragenlijst die kinderen aan het begin van 

het jaar hebben ingevuld, zijn kinderen benaderd door Karlijn (buurtsportcoach) voor sporten na 

schooltijd. 

Met vriendelijke groet, 

Annejan Kroneman, Directeur BS het Kleurrijk 

  
 
Terugblik Voor kinderen door kinderen  
Het blok is weer voorbij gevlogen. Wat hebben we het weer gezellig gehad met de kinderen. 
Enthousiaste kinderen die zelf hebben mogen bedenken wat ze mochten doen dit keer! En wat een 
ideeën werden er verzameld.  
We zijn met groep 2, 3 en 4 onder andere gaan trampolinespringen bij de Sportqube en ze hebben 
een statieflessenactie voor de dierenambulance gehouden. We zijn de deuren langs geweest in de 
wijk met de kinderen en dit vonden ze erg leuk. We hebben maar liefst 100 euro opgehaald voor de 
dierenambulance! De dierenambulance is langs geweest en ze waren er erg blij mee. Binnenkort 
hebben ze een nieuwe bus en met ons geld kunnen ze spullen aanschaffen.  
Groep 5, 6, 7 en 8 heeft gebowld. Hartstikke gezellig en hilarisch, want de meest bijzondere poses 
werden aangenomen om te kijken hoeveel pinnen er om gingen. Ze hebben hun innerlijke 
theaterpersonage ontdekt en hebben smurrie slijm mogen maken. 
 

 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
mailto:middenzuidsport@nijmegen.nl
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Vooruitblik nieuw blok  
Vooraankondiging nieuw blok: 
Wetenschap en techniek met Mad Science! 
Mad Science verzorgt allemaal activiteiten voor kinderen om ze kennis te laten maken met de wereld 
van wetenschap en techniek.  
Wil je weten wat Mad Science komt doen? Hieronder staat een link naar een filmpje over Mad 
Science.  
 
https://drive.google.com/file/d/19QMdI3P3NS_pbtlOonT9gx_W2ZdwecCD/view  
 
Woensdag 9 maart komt Alyssa de flyer weer uitdelen in de klas, dus houd de tassen goed in de 
gaten! Uiterlijk woensdag 16 maart om 10 uur moeten de flyers bij de leerkracht ingeleverd zijn. 
 

  

  

http://www.bshetkleurrijk.nl/
https://drive.google.com/file/d/19QMdI3P3NS_pbtlOonT9gx_W2ZdwecCD/view

