
Nieuwsbrief 1 ’22-‘23 Brede school het Kleurrijk 
 

Agenda augustus en september 2022 

Maandag 12 september Start smaaklessen groep 8 

Woensdag 14 september Controle luizenkammen unit Paars en Blauw 

Donderdag 15 september Ouderinformatieavond, 18.30 – 20.00 uur 

Maandag 19 september Inloopmoment unit Blauw, 8.30 – 9.30 uur 
Nationale sportweek 

Dinsdag 20 september Inloopmoment unit Groen, 8.30 – 9.30 uur 

Week van 26 sept. Week tegen pesten 

Maandag 26 september Inloopmoment unit Paars, 8.30 – 9.30 uur 

Donderdag 29 september Studiedag, alle kinderen vrij 

Vrijdag 30 september Nieuwsbrief #2 verschijnt 

Maandag 3 oktober Bibliotheekbezoek groepen 1-2A en 1-2B 

Woensdag 5 oktober Start Kinderboekenweek “Gi-Ga-Groen” 
Bibliotheekbezoek groepen 1-2 C 

 

Welkom! 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Het schooljaar is een week oud en we zijn goed gestart. Het was fijn om iedereen weer te zien. Een 

speciaal welkom voor de nieuwe kinderen (en hun ouders/ verzorgers) op school. Natuurlijk veel 

kinderen uit groep 1, maar er zijn ook een aantal kinderen ingestroomd in hogere groepen. We 

wensen jullie een mooie, leerzame tijd op BS het Kleurrijk. 

Naast nieuwe kinderen zijn er ook een paar nieuwe collega’s. Hilde, Lisa en Loes hebben zich eind 

vorig jaar voorgesteld via de nieuwsbrief. Meester Bob stelt zich verderop in deze nieuwsbrief voor. 

Verder leest u informatie over de jaarlijkse toestemmingsformulieren, de promofilm over het 

Kleurrijk die we gaan maken, de ouderinformatieavond en nog veel meer. 

Ik wens ons allemaal een fijn schooljaar!  

Veel plezier met het lezen van de nieuwsbrief! 

 

Met vriendelijke groet, 

Annejan Kroneman, Directeur BS het Kleurrijk 

 

Toestemmingsformulieren (AVG)  

We zijn verplicht om elk jaar opnieuw uw toestemming te vragen voor een 

aantal zaken. Het gaat dan o.a.. om het gebruik van foto’s voor de website/ 

nieuwsbrief en schoolfotograaf. 

Maandag worden deze formulieren uitgedeeld aan het oudste kind van het 

gezin. U kunt op één formulier meerdere kinderen invullen. We ontvangen 

de ingevulde en getekende formulieren graag uiterlijk 14 september weer 

retour bij de leerkracht van uw kind. 
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Promotiefilm 

Er gaat een promotiefilm gemaakt worden van onze school! Door 

middel van deze korte film (maximaal 4 minuten) gaan we laten zien 

wat we doen en waarom. Via deze film willen we (nieuwe) ouders/ 

verzorgers attenderen op onze school. De film zal in ieder geval 

gedeeld worden op onze website. Opnames, onder andere met een 

drone, worden eind september gemaakt. We streven ernaar om 

kinderen niet herkenbaar in beeld te laten komen. De opnames worden ook onder schooltijd 

gemaakt. Hiervoor hebben we uw toestemming nodig. Volgende week ontvangt u, tegelijk met het 

toestemmingsformulier van school, ook een toestemmingsformulier van het bedrijf dat de opnames 

gaat maken. Ook deze graag invullen en (laten) inleveren bij de leerkracht van uw kind. Per gezin 

volstaat één formulier. Graag inleveren voor 14 september. 

 

RT Rekenen door het RID 

In het kader van de subsidieregeling voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in het 

basisonderwijs, gaat het RID op BS het Kleurrijk remedial teaching (RT) voor Rekenen verzorgen.  

In groepjes van maximaal 4 kinderen wordt onder schooltijd extra ondersteuning voor rekenen 

gegeven. De ondersteuning wordt gegeven door een RT’er van het RID. Haar naam is Femke. Twee 

keer per week worden de kinderen een half uur, buiten de groep, extra begeleid. De ondersteuning is 

voor kinderen in de groepen 4, 5 en 6. 

Leerkrachten en Mascha (intern begeleider) hebben de kinderen geselecteerd die hiervoor in 

aanmerking komen. Ouders/ verzorgers worden hier, via Social Schools, individueel over 

geïnformeerd door de leerkracht. 

 

Even voorstellen 

Komend jaar werkt meester Bob bij ons op de vrijdag in groep 7-8B. 

Hieronder stelt hij zich even voor. 

Hallo allemaal! 
Ik ben Bob, 26 jaar, woonachtig in Nijmegen. Sinds twee jaar ben ik 
afgestudeerd aan de pabo in Nijmegen en vorig jaar ben ik als 
leerkracht begonnen in de invalpool van Stichting St Josephscholen. Dit 
jaar zal ik iedere vrijdag werkzaam zijn in unit blauw. Vorige week ben ik 
alvast met open armen ontvangen door het team en ik heb alleen 
daarom al veel zin om te beginnen dit jaar! 
Tot slot nog even iets over mij. Buiten het lesgeven om studeer ik de 
pre-master onderwijswetenschappen. Hier leer ik de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van onderwijs. Verder vind ik het leuk om in mijn vrije tijd te 
boulderen, gitaar te spelen en met vrienden bordspelletjes te doen. 
Kom in de loop van het jaar gerust eens hoi zeggen! 
Groetjes, 
Meester Bob 
 

Ouderinformatieavond 

Op donderdag 15 september is de ouderinformatieavond. U bent hier van harte voor uitgenodigd. 

Deze avond bestaat uit twee delen. Er is, van 18.30 – 19.00 uur een gezamenlijke start in de grote 

zaal. Annejan praat jullie bij over de ontwikkeling van BS het Kleurrijk en er komen een paar 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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praktische zaken aan bod. Vervolgens kunt u naar de groep van uw kind om informatie over dit 

schooljaar te horen. Na afloop ontvangt u ook de informatie via Social Schools, dit is voor ouders/ 

verzorgers met meerdere kinderen op BS het Kleurrijk handig. 

 

Verzuim 

Alle kinderen vanaf 5 jaar moeten naar school. Dit is bij wet geregeld. Als ze 

niet naar school gaan, moet daar een geldige reden voor zijn. Ook op tijd 

komen hoort hierbij. Bureau leerplicht controleert hierop. Als school zijn we 

verplicht melding te doen bij regelmatig te laat komen en bij ongeoorloofd 

verzuim. 

Op BS het Kleurrijk hebben we weinig meldingen bij leerplicht hoeven doen. 

Dat is fijn en willen we graag zou houden.  

Op onze website vindt u alle informatie over leerplicht en verlof aanvragen. 

 

Luizenkammen, hulp gevraagd 

Elke woensdag na een vakantie wordt er gecontroleerd op luizen en neten. Dit doen we om een 

mogelijke uitbraak te voorkomen. Dit lukt alleen als er genoeg hulp is van ouders/ verzorgers. 

Momenteel zijn er helaas te weinig hulpouders. 

Het kammen is op de eerste woensdag na elke vakantie en duurt ongeveer een uurtje (8.30 – 9.30 

uur). We kunnen uw hulp goed gebruiken! Voor koffie of thee wordt gezorgd. U kunt zich aanmelden 

bij Karlijn Wonders (karlijnwonders@hotmail.com)  

 

Social Schools 

Al een paar jaar gebruiken we Social Schools als 

middel om veilig en snel met ouders/ verzorgers 

te communiceren. Via deze weg wil ik graag 

(vooral de nieuwe ouders) nog eens wijzen op de 

verschillende mogelijkheden van dit medium. 

U kunt op uw telefoon de app downloaden, dit werkt snel en simpel. 

Via de app kunt u 1-1 gesprekken voeren met de leerkracht of met andere collega’s. Handig voor een 

korte mededeling of om een afspraak te maken. Inhoudelijke gesprekken voeren we live of 

telefonisch. 

De leerkrachten delen regelmatig foto’s en/of verslagen van activiteiten in de klas. 

Het intekenen voor de oudergesprekken (bv n.a.v. het rapport) gebeurt via Social Schools. 

Wij hebben de voorkeur om ziekmeldingen via Social Schools te ontvangen. Er komt dan tegelijk een 

bericht bij de leerkracht en bij de administratie. 

Als u wilt, kunt u uw contactgegevens met andere ouders/ verzorgers uit de groep(en) van uw 

kind(eren) delen. Handig bij speelafspraakjes. 

De agenda van Social Schools is altijd up-to-date. Deze is ook op onze website te vinden. 

 

Nieuwe school Nijmegen 

Onze stichting, Sint Josephscholen, gaat een nieuwe school starten in Nijmegen Noord. Nu is het zo 

dat hiervoor handtekeningen nodig zijn van ouders/ verzorgers die dit initiatief ondersteunen. Dit 

betekent NIET dat u uw kind(eren) op deze school moet aanmelden. Dit staat hier helemaal los van. 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
https://www.bshetkleurrijk.nl/voor-ouders/leerplicht-en-verlof/
mailto:karlijnwonders@hotmail.com
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In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een flyer met meer informatie. Het zou fijn zijn als u dit 

initiatief wilt ondersteunen. Dank u wel. 

  

  

  
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  

 
Tygocup; Woensdag 28 september 
Op woensdag 28 september wordt er in de middag (vanaf ongeveer 14.00 uur) op het Cruyffcourt 
(Genestetlaan) een grote voetbalactiviteit georganiseerd voor alle groepen van het Kleurrijk. Deze 
activiteit staat in het teken van Tygo. Tygo was een jongen van 19 jaar geboren met een ziekte die 
ervoor zorgde dat hij helaas niet oud is geworden, maar Tygo was ook een hele positieve, 
enthousiaste en super lieve jongen. 
En daarom organiseren we ieder jaar met buurtbewoners de Tygocup.  
 
Het jongerenwerk gaat met aanmeldformulieren en extra informatie de klassen in voor het 
aanmelden voor de voetbalactiviteit en de BBQ die we iedere keer aansluitend organiseren bij ’t 
Hert. 
Er wordt bij de BBQ rekening gehouden met kinderen die geen vlees, vis of halal eten dus voor 
iedereen is er wat te eten en drinken. 
De voetbalactiviteit is gratis, voor de BBQ vragen we een bijdrage van €5,- 
 
Wil je meer informatie over deze activiteit, neem dan contact op met: 
Indra Knoop via indra.knoop@bindkracht10.nl of via 0622973784 
 
Wijksport groep 1 t/m 5 
De vakantie zit er op en dat betekent dat wij weer gaan starten met wijksport 
op dinsdag 7 september! 
15:15 – 16:00 groep 1 & 2 
16:30 – 17:30 groep 3, 4 & 5 
  
Vragen of aanmelden? Neem contact op met Buurtsportcoach Karlijn 
Groeneveld, k.groeneveld@nijmegen.nl / 0650091051. 
 
Futsal Chabbab trapt weer af in Willemskwartier  
Futsal Chabbab begint weer met haar zaalvoetbalactiviteiten in de wijk. Jongeren tussen 8 en 18 jaar 
zijn welkom om te komen voetballen en hun voetbaltalenten te laten zien. Voor een eigen bijdrage 
van € 0,50 per keer mogen jongeren laten zien wat zij kunnen met een bal.  
De deelnemende jongeren worden geholpen met gedrag en school. Ook kunnen deelnemers 
meedoen aan de stadsbrede competitie die vanuit Futsal Chabbab wordt georganiseerd. Tijdens deze 
Futsal Battle staan fair play en ontmoeting in en met de wijk, naast goed voetballen en doelpunten 
scoren, centraal. 
De trainingen worden op zondagen van 16:30 uur tot 17:30 uur in ‘t Hert gehouden. Voor meer 
informatie kunt u mailen met Willemskwartier@futsalchabbab.nl of bellen met 06-86369513  
Zakaria Kerkri  
 

Financieel expert in de wijk   
Wij zijn Froukje Vos en Peter Hendriks. Wij werken in de wijk Midden als financieel coach voor het 
project ‘Financieel expert in de wijk.’    

http://www.bshetkleurrijk.nl/
mailto:indra.knoop@bindkracht10.nl
mailto:k.groeneveld@nijmegen.nl
mailto:Willemskwartier@futsalchabbab.nl
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Wij hebben allebei een jarenlange achtergrond in de schuldhulpverlening en ondersteuning van 
mensen met financiële vragen. Froukje werkt vanuit de gemeente, Peter vanuit Bindkracht10.   
 
Het project ‘Financieel Expert in de wijk’ is een samenwerking tussen de gemeente, en Bindkracht 10. 
Met dit project  willen er voor zorgen dat bewoners met financiële vragen sneller de juiste 
ondersteuning krijgen.   
Iedereen kan met vragen over administratie of schulden (of het voorkomen daarvan) bij ons terecht. 
Met kleine of grote vragen, met of zonder schulden. Of u nu een uitkering heeft of werkt in 
loondienst of als zelfstandige. Wij richten ons vooral op de persoonlijke financiën. Hoe houdt u uw 
administratie op orde? Is er inkomen of zijn er voorzieningen waar u mogelijk recht op heeft? Moet u 
bezuinigen maar weet u niet hoe? Of heeft u schulden die u alleen niet meer opgelost krijgt? Dan 
kunt u bij ons terecht. We kijken naar uw persoonlijke situatie en bekijken met u wie u het best kan 
ondersteunen.   
 
U kunt een afspraak maken door bij de Stip langs te gaan. Voor een afspraak kunt u ook bellen met 
de info & advieslijn van Stip 024 - 350 2000. De afspraak is bij de Stip in wijkcentrum ‘t Hert, 
Thijmstraat 40, op verzoek kan de afspraak ook op een andere locatie gepland worden.   
 
Als mensen financiële problemen hebben is het belangrijk om vroeg hulp te zoeken, juist om ergere 
problemen te voorkomen. Hiermee voorkomt u ook veel stress en extra incassokosten. We weten 
dat de stap om hulp te zoeken groot is. Toch is het juist belangrijk om niet te lang te wachten. Ook als 
u twijfelt neemt u dan contact op voor advies. Een gesprek is vrijblijvend en natuurlijk gratis.    
U kunt bellen met 024 - 329 80 01 of mailen naar geldzorgen@nijmegen.nl.  
 

  

 

INGEZONDEN 
 

KION Kinderloop  

Op zondag 11 september vindt de KION Kinderloop plaats in Park Brakkenstein.  

Dit is een hardloopwedstrijd voor alle kinderen van de basisschool. Kinderen lopen hard “tegen” 

leeftijdsgenoten. Voorafgaand in er een gezamenlijke warming-up en alle kinderen krijgen een 

medaille.  

Meer informatie is te vinden via: KION Kinderloop | Zevenheuvelen Trail 

Inschrijven kan via: Inschrijven | Zevenheuvelen Trail 

 

Ouderbijeenkomsten over scheiden 
Wat zou jij graag wensen voor jouw kind in een scheidingssituatie? 
Ouderbijeenkomsten zijn educatieve bijeenkomsten voor ouders (en professionals) over wat een 
scheiding betekent voor kinderen, hoe je jouw kind kan steunen en wat belangrijk is voor je kind. De 
bijeenkomsten zijn opgezet in samenwerking met Santé Partners. 
Zie bijlage voor meer informatie. 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
mailto:geldzorgen@nijmegen.nl
https://www.zevenheuvelentrail.nl/kion-kinderloop
https://www.zevenheuvelentrail.nl/inschrijven

