
Nieuwsbrief 4 ’22-‘23 Brede school het Kleurrijk 
 

Agenda december 2022 

Maandag 5 december Sinterklaas op school 

Dinsdag 13 december 13.00 uur: Inloopmoment unit Paars 
19.00 uur: Vergadering OC 

Donderdag 15 december  19.00 uur: Vergadering MR 

Dinsdag 20 december 14.30 uur: Inloopmoment unit Rood 

Donderdag 22 december 17.00 – 19.00 Kerstmarkt op school 

Vrijdag 23 december School uit om 12.00 uur. 
Nieuwsbrief #5 verschijnt 

26 dec – 8 jan. 2023 Kerstvakantie 

Maandag 9 januari Naar school 

Woensdag 11 januari Luizenkammen 

Vrijdag 20 januari Open ochtend voor nieuwe ouders 

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

 

Vol verwachting… 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Vanmorgen werd ik door heel wat kinderen vrolijk aangesproken tijdens mijn ronde door de klassen. 

Sinterklaas was op school geweest en had de schoenen gevuld. Ik kreeg de vraag of ik ook iets in mijn 

schoen had gekregen. Ik was helaas vergeten mijn schoen te zetten, maar er waren twee kleuters die 

hun traktatie wel wilden delen met mij. Een top begin van de dag!       

Afgelopen dinsdag hebben we studiedag gehad. We zijn, onder leiding van de werkgroep 

wereldoriëntatie (wo), gestart met het vormen van onze onderwijsvisie op WO. De werkgroep gaat 

met deze input verder aan de slag. Daarnaast hebben we ons verder laten scholen op het vlak van 

Rekenen, er was een methodespecialist van Pluspunt bij ons te gast. Als laatste onderwerp stond de 

formatie van volgend schooljaar op de agenda. We hebben gesproken over de consequenties van het 

stoppen van de NPO subsidie. Voor schooljaar 2023-2024 moeten er keuzes gemaakt worden. Dit is 

een zorgvuldig traject wat we (team, SMT en MR) samen bewandelen. 

De komende tijd staat in het teken van Sinterklaas en Kerst. Ik hoop u te zien bij de aankomst van 

Sinterklaas en zijn Pieten op 5 december en/of bij de kerstmarkt op 22 december! 

 

Met vriendelijke groet, 

Annejan Kroneman, Directeur BS het Kleurrijk 

 

  

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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Sinterklaas 2022  
Vol verwachting klopt ons hart…..  
Maandag 5 december brengt Sinterklaas met zijn pieten een bezoek aan 
het Kleurrijk. Onze school start die dag, zoals gewoonlijk, om 08.30 uur. De 
kinderen gaan deze dag allemaal eerst naar de eigen klas. Samen met de 
leerkracht wordt Sinterklaas verwelkomd, buiten bij de hoofdingang. Alle 
papa’s en mama’s zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Wel 
vragen wij u om achter de kinderen plaats te nemen.   
We verwachten Sinterklaas rond 08.40 uur. Nadat we gezamenlijk 
Sinterklaas hebben toegezongen gaan alle ouders weer naar huis. Dan 
start het feest voor de kinderen.   
Op deze feestdag hanteren wij de normale schooltijden: van 08.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00u 
tot 15.00u.  
De groepen 1 t/m 4 en de peuters bezoeken, om de beurt met hun eigen klas, Sinterklaas. De 
groepen 5 t/m 8 vieren het feest door middel van surprises.  
De kinderen van groep 1 t/m 4 volgen deze periode het Sinterklaasjournaal.   
Kijkt u thuis gezellig mee?  
 
Vriendelijke groeten,  
De Sinterklaascommissie  
 

Kerst 

Dit jaar organiseren wij met kerst een kerstmarkt op school.  
Op donderdag 22 december zal in het Hert van alles te doen zijn voor de kinderen en hun 
ouders/ verzorgers. We openen de avond in onze thuisgroepen. Alle kinderen worden 
om 17.00 uur in hun thuisgroep verwacht. Ouders mogen dan even in de tussenruimte 
wachten. Vervolgens mag elk kind met zijn of haar ouders overal in de school een 
kijkje gaan nemen. 
 
De kinderen maken in de weken voor kerst knutselwerkjes. Deze worden op 22 
december verkocht. De gehele opbrengst gaat naar KIKA (kinderen kankervrij) en naar het Prinses 
Máxima Centrum in Utrecht. Tot 18.30u zullen de werkjes van uw kind bewaard blijven. Na 18.30 u 
mogen ook andere mensen de overgebleven knutselwerkjes kopen. 
 
Naast de verkoop van de knutselwerkjes is er op het schoolplein ook wat te eten en drinken te koop. 
De kinderen van school krijgen iets te eten en drinken aangeboden door school. 
Verder zal er in de units van alles te doen zijn en vinden er in de grote zaal optredens en een bingo 
plaats. Verdere informatie hierover volgt later. 
 
We zijn voor deze kerstmarkt nog op zoek naar een ouder die het leuk vindt om op deze avond voor 
kerstman te spelen. Een pak is op school aanwezig. Daarnaast zijn we nog op zoek naar ouders die 
ons willen helpen met bijvoorbeeld haren invlechten, henna tatoeages zetten, schminken of een 
ander leuk idee. Aanmelden kan via Social Schools bij Roos, Wyneke of Myra. 
 
Op vrijdagochtend 23 december zullen we op school met de kinderen ontbijten. De kinderen moeten 
hiervoor hun eigen ontbijt meenemen. Informatie over dit ontbijt volgt ook binnenkort.  
 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
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Open dag 

Op vrijdag 20 januari 2023 is de open dag op BS het Kleurrijk. Deze open dag is 

voor geïnteresseerde nieuwe ouders/ verzorgers. Kent u ouders/ verzorgers met 

jonge kinderen in de leeftijd van 2-3 jaar, wilt u ze dan wijzen op onze open dag?  

Onze deuren staan open tussen 9 en 11 uur. Aanmelden is niet nodig. 

 

Let op!  
Is uw kind geboren tussen 1 juni 2019 en 1 juni 2020? 
Dan dient uw kind vóór 1 februari 2023 aangemeld te worden bij Schoolwijzer, voor het schooljaar 
2023-2024. Aanmelden kan via www.schoolwijzernijmegen.nl. 
Heeft u al een kind op school? 
Dan hebben broers/zussen geboren tussen 1 juni 2019 en 1 juni 2020, 
bij aanmelding vóór 1 februari 2023, de garantie op plaatsing op 
dezelfde school. 
Met vragen kunt u terecht bij Schoolwijzer via 024-360 20 22 

 

Invalideparkeerplaats 

Voor de school zijn twee invalideparkeerplaatsen. Dit zijn geen kiss-and-ride plaatsen. Met andere 

woorden; het is niet de bedoeling dat daar auto’s (kort) stilstaan om kinderen af te zetten. 

Dank voor de medewerking. 

 

Vervanging Emmy 

Zoals eerder gecommuniceerd is Emmy, gezinswerker vanuit het Buurtteam, afwezig. We zijn blij dat 

er een vervangster is. Haar naam is Isthar Almobarky. Isthar neemt zelf contact op met de ouders/ 

verzorgers en kinderen waarmee Emmy aan het werken was. 

 

Film 

Via een eerder bericht op Social Schools bent u geïnformeerd over onze 

promotiefilm. Deze korte film is te bekijken via onze website.  

Deze film is onder andere gemaakt om meer bekendheid te geven aan 

onze school. Deel het dus gerust in uw omgeving. Ook via deze QR code 

komt u bij de film. 

 

Gezond gedrag 

Op BS het Kleurrijk stimuleren we gezond gedrag. Het is af en toe nodig om hier, in de klassen en via 

deze nieuwsbrief bij ouders/ verzorgers, weer aandacht aan te besteden. Veel kinderen hebben een 

gezond 10-uurtje bij zich, we zien heel veel fruit en/of groente. Heel fijn. Helaas zijn er af en toe ook 

zogenaamde “koeken voor kinderen”, bijvoorbeeld smoeltjes, liga, enz. Deze koeken zijn erg 

ongezond voor kinderen. 

Als kinderen jarig zijn mogen ze trakteren. Ook de traktatie kan gezond. Hiervoor zijn verschillende 

voorbeelden op internet te vinden. In de bijlage bij deze nieuwsbrief (en via de link) vindt u de folder 

‘Trommel zonder rommel’, deze staat voordevol informatie en goede ideeën. Cadeautjes bij een 

traktatie zijn niet toegestaan op het Kleurrijk. 

Samen gaan we voor een nog gezondere school! Doet u mee? 

 

  

http://www.bshetkleurrijk.nl/
https://www.gezondeschool.nl/nieuws/trommel-zonder-rommel
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Gevonden voorwerpen 

De mand met gevonden voorwerpen is weer overvol. Komende week staat Martien op weer “met 
zijn kraampje” buiten om 8.15 en 14.50 uur. Komt u even kijken of er iets van uw kind(eren) bij zit? 
 

 
INGEZONDEN 
Buurtgezinnen zoekt steun voor gezinnen!! 
Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, koppelt Buurtgezinnen gezinnen die het zwaar hebben 
(vraaggezinnen) aan een stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra 
liefde en aandacht en worden ouders ontlast. Dit voorkomt dat problemen verergeren en zorgt 
ervoor dat kinderen positief opgroeien in hun eigen gezin.  
In Nijmegen hebben we sinds januari 2020 al veel verschillende gezinnen aan elkaar gekoppeld. 
Kinderen uit het vraaggezin gaan bijvoorbeeld om de week in het weekend lekker spelen bij een 
gezin uit de buurt. Of ze draaien na schooltijd een middagje mee in het steungezin. Soms blijven ze 
zelfs in het weekend een keertje logeren. 
 
Als steungezin bied je voor een langere periode steun aan een vraaggezin. Tijdens de kennismaking 
met de coördinator van Buurtgezinnen bespreek je samen welke ondersteuning je zou willen bieden, 
welke kinderen in jullie gezin passen (leeftijd, j/m) en hoeveel tijd je ervoor beschikbaar hebt.  
De coördinator kijkt welke gezinnen goed bij elkaar passen, maakt de koppeling en begeleidt beide 
gezinnen maximaal twee jaar. De band die tussen gezinnen ontstaat, verschilt; van hechte 
vriendschap tot gewoon plezierig contact. Veel van onze steungezinnen ervaren steungezin zijn als 
een verrijking van hun leven. ‘Het is heel fijn om een kind (en zijn ouders) te kunnen helpen en 
daarnaast is het gewoon hartstikke gezellig!’ 
 
Om nog meer gezinnen te kunnen ondersteunen is Buurtgezinnen op zoek naar Steungezinnen. 
Stabiele warme ouders met kinderen, grootouders en volwassenen zonder kinderen met 
opvoedervaring, die op vrijwillige basis iets willen betekenen voor een ander gezin dat het moeilijk 
heeft. Aanmelden als steungezin kan via www.buurtgezinnen.nl. 
 
Heb je eerst nog vragen?  
Neem gerust contact op met Neeltje Pierik via (06-28444689 neeltje@buurtgezinnen.nl) 

 
 

Modeshow "Krijg De Kleren''  
Op 10 december staat het evenement: Modeshow "Krijg De Kleren'' voor de deur. Dit evenement 
wordt georganiseerd voor de Kledingbank in Nijmegen. Het is niet voor iedereen financieel mogelijk 
om goed gekleed naar buiten te gaan. De Kledingbank biedt voor deze groep uitkomst. Helaas is er 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
mailto:neeltje@buurtgezinnen.nl
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een tekort aan kinderkleding, en met name jongenskleding. Daarom is het doel van het evenement 
zoveel mogelijk kleding in te zamelen om er samen voor te zorgen dat iedereen warm de winter door 
kan komen! Er zit een actieve en creatieve activiteiten dag aan verbonden voor ouder en kind! Aan 
het einde van de dag vindt een modeshow plaats. Alle kinderen die dat willen mogen de modeshow 
zelf lopen!  
 
Het evenement duurt van 12:30 tot 17:00 en zal plaatsvinden in de Thiemeloods in Nijmegen.  
Aanmelden kan via onderstaande link: 
Aanmelden evenement Kledingbank Nijmegen - Google Formulieren 

 

http://www.bshetkleurrijk.nl/
https://docs.google.com/forms/d/1fZeGMHoEHVkAKH-mFhujU4ZPgFSzW5kvJSXPF2_KGTA/edit

