Agenda april 2017:
Donderdag 6 april

Schriftelijk verkeersexamen groep 7
Voorstelling ‘Plastic soep’ groep 8

Vrijdag 7 april

Groep 1/2 vrije dag

Maandag 10 april

Muziektheater voorstelling Bosch in Bed
(Lindenberg) groepen 4 en 5

Donderdag 13 april

Afsluiting Schrijversproject met Arend van
Dam, groep 6 t/m 8

Vrijdag 14 april

Goede vrijdag, Paasviering;
alle kinderen om 12.00 uur uit.
Er is géén schakelklas en extra gym

Maandag 17 april

2e Paasdag, vrije dag
Enjoy the ride; Goffertpark

Dinsdag 18 april

Bezoek aan de witte molen en
kinderboerderij Kobus, groep 4

Dinsdag 18 t/m do 20 april

CITO eindtoets groep 8

Vrijdag 21 april

Koningsspelen

ochtend
middag

middag

11.00 – 11.45

Piramide Thuis
De gemeenschappelijke piramidemiddag met de peutergroep bij het thema
kunst is komen te vervallen. Deze proberen we dit schooljaar nog wel in te
halen. Momenteel staat er nog 1 piramidemiddag in de jaarkalender. Deze is
gepland op 1 juni. U kunt ervan uitgaan dat ook deze datum vervalt en we
samen zoeken naar een meer geschikte datum. Dit komt omdat we tijdens de
Ramadan geen piramidemiddag willen plannen. Kortom: u krijgt van ons een
brief als er weer een piramidemiddag gepland is.
Bezoek aan de boerderij
Hoera! Het is weer lente!! De dagen worden weer langer, het wordt weer warmer en…. we gaan weer
lekker naar buiten! De groepen 1-2 zullen binnenkort een bezoek brengen aan een echte boerderij. De
verdeling is als volgt: maandag 10 april groep 1-2 A, dinsdag 11 april groep 1-2 B,
woensdag 12 april groep 1-2 C. We zijn de hele ochtend weg.
We zoeken nog ouders die ons kunnen wegbrengen en ophalen.
Meer informatie kunt u vragen aan de leerkracht van uw kind.
Groep 4 zal op dinsdag 16 mei een bezoek brengen aan een boerderij in Puiflijk.
Ook hiervoor zijn we op zoek naar ouders die met ons mee willen gaan. U kunt
zich aanmelden via de mail of de poster op de deur naar het schoolplein.
Paasviering
Op vrijdag 14 april vieren wij het Paasfeest. We starten de dag met een
paasbroodje en zullen tijdens de ochtend verschillende activiteiten doen die
te maken hebben met het feest. Om 12.00 uur is de school uit. Alle kinderen
zijn de middag vrij en er is géén schakelklas. Bij deze willen wij de
hulpouders alvast bedanken voor hun inzet!
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Koningsspelen vrijdag 21 april
Op vrijdag 21 april zullen alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 een sportieve dag
gaan hebben. Over de precieze invulling zullen wij u later nog informeren. Het
nieuwe Koningsspelenlied is ondertussen alweer uit! Het heet: “Okido” en u kunt
het vinden op https://kvk.vara.nl/
Hier vindt u ook de dansinstructies. Wellicht leuk om thuis een keer te laten zien
en horen…
Wij zoeken luizenouders
Na iedere vakantie gaat een groep enthousiaste ouders aan de slag om alle kinderen van de school te
controleren op de mogelijke aanwezigheid van luizen of neten. Zoals u weet heeft het hebben van
luizen niets met een slechte hygiëne; in tegendeel zelfs want luizen zoeken juist de plekken op die
heel erg schoon zijn. Of je er bevattelijk voor bent is per persoon verschillend. Vervelend is het wel,
als je luizen hebt. Daarom is het zo belangrijk dat die regelmatige controles op school worden
uitgevoerd. Op die manier kunnen we er met elkaar voor zorgen dat we die luizen zoveel mogelijk de
baas blijven.
Om ervoor te zorgen dat we de luizencontroles kunnen blijven uitvoeren, hebben we de hulp van best
wel wat ouders nodig. De groep ouders die dit nu doet is eigenlijk niet groot genoeg. Wij roepen u dan
ook op om uzelf bij deze groep aan te sluiten. Heeft u een paar keer per jaar tijd om op de
woensdag na de vakanties te helpen onze school zoveel mogelijk luisvrij te krijgen? Meldt u
zich dan aan bij de groepsleerkracht van uw kind of bij Antoinette.
Veiligheid rondom ’t Hert
Brede school het Kleurrijk heeft een mooie plek centraal in de wijk. Deze plek is toegankelijk voor
iedereen en wordt ook drukbezocht. Niet alleen door kinderen maar bijvoorbeeld ook door bewoners,
jongeren, werkgroepen, verenigingen en gastsprekers. Fijn dat dit voorzieningenhart zo drukbezocht
wordt.
Drukbezochte voorzieningen hebben ook vaak tot gevolg dat er veel verkeersbewegingen (door
auto’s, fietsers, scooters e.d.) plaatsvinden rondom zo’n voorziening. Dat is bij ’t Hert niet anders. Dit
drukke verkeer maakt dat we met elkaar extra goed moeten opletten op de weg en rond de
oversteekplaatsen. Het is belangrijk dat we allemaal veilig van en naar ons mooie gebouw kunnen
komen. Dat lukt niet altijd. Vorige week nog vond een aanrijding plaats op het zebrapad voor ’t Hert.
Natuurlijk worden dit soort signalen ook altijd afgegeven bij de gemeente. Dat betekent niet dat we zelf
niets kunnen of hoeven te doen. Graag zouden wij een groep
verkeersbrigadiers hebben die waarborgen dat de kinderen van het
Kleurrijk veilig over kunnen steken. U voelt hem al aankomen: WELKE
OUDERS/VERZORGERS WILLEN 1 KEER PER WEEK OP EEN
VAST MOMENT HELPEN OM KINDEREN OVER TE LATEN
STEKEN?
Vanzelfsprekend zorgen wij ervoor dat u een korte training krijgt zodat
u zich ook toegerust voelt om dit te doen. Interesse? Geef dit heel
graag aan bij Antoinette of de groepsleerkracht van uw kind. Natuurlijk
hopen wij veel enthousiaste reacties te krijgen.
Wij zoeken….
In de kleutergroepen zijn we op zoek naar verschillende materialen voor rekenactiviteiten m.b.t. het
thema eten & drinken. Hebben jullie thuis maatbekers, plastic doorzichtige bekers of
keukenweegschalen (stevig) die niet meer gebruikt worden? Dan kunt u die afgeven bij een van de
kleuterjuffen. Het thema start 22 mei, het zou fijn zijn als de spullen voor die tijd aanwezig zijn.
Alvast heel erg bedankt!
Groep 3 zou voor de boekenhoek heel graag een leeslampje met een knijper hebben. Wie heeft er
zo’n lampje voor hen?
Plastic soep
In de wereld is veel vervuiling. Wij helpen daar allemaal aan mee. Zonder erg. Zonder dat we het in de
gaten hebben. Of expres. Door zo maar wat op straat te gooien. Maar waar blijft dat??? We gooien
met z’n allen zoveel plastic weg, dat er heel veel in de zeeën en oceanen komt. Daar drijft het als
PLASTIC SOEP. En het vergaat niet. Het wordt alleen maar meer. Met groep 8 gaan we proberen
daaraan wat te veranderen. Niet weggooien, maar hergebruiken. Er weer iets moois van maken.
Zodat iedereen het kan zien.
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Avondvierdaagse 2017

Ook dit jaar organiseren we de avond4daagse voor kinderen van het Kleurrijk en kinderen uit de wijk!
De avond4daagse is gepland op dinsdag 6 t/m vrijdag 9 juni. Elke avond lopen we om 18:00 uur
gezamenlijk 5km of 10km. Het start- en eindpunt is steeds het Goffertstadion. Op 9 juni worden de
medailles na afloop op feestelijke wijze uitgereikt in ‘t Hert. De kosten voor deelname zijn €6,- per
kind (€5,- voor de medaille + €1,- voor een versnapering). Binnenkort volgt er meer informatie en
een inschrijfformulier. Voor vragen kunt u terecht bij Arnt Schellekens (vader van Maro en Tobias)
via kleurrijkwandelen@gmail.com
Fiets mee door het Goffertstadion met Enjoy the Ride
“Nog geen plannen voor 2e paasdag? Kom mee fietsen bij
Enjoy the Ride!”
Op 2e paasdag (17 april as.) is de 2e editie van Enjoy the Ride.
Heb je genoeg ontbeten/gebruncht en zijn alle eitjes gevonden, kom dan ’s middags je spieren aan
het werk zetten.
Wat is Enjoy the Ride?
Een fietstocht in de regio Nijmegen met 3 afstanden om uit te kiezen. Een laagdrempelige tocht
gekoppeld aan een goed doel; Stichting Tegenkracht.
Stichting Tegenkracht biedt kankerpatiënten sportbegeleiding op maat. Het geld dat ‘Enjoy the ride’
ophaalt is bedoeld voor sportbegeleiding voor kankerpatiënten in de regio Nijmegen in de leeftijd 1835 jaar. Hoe meer we ophalen, hoe meer er onder begeleiding gesport kan worden.
Het is 2e paasdag, tijd voor een familie-uitje! Dus; enthousiasmeer de hele familie voor een klein
rondje van circa 10km op de fiets met daarbij de unieke mogelijkheid om door het voetbalstadion van
NEC te fietsen! Bij het stadion zijn ook leuke activiteiten. Iedereen kan meedoen en kinderen onder de
12 jaar rijden gratis mee.
Voor €20,- fiets je mee! Behalve een mooie tocht heb je daarvoor ook een versnapering onderweg,
kun je na afloop de fiets veilig stallen en hup… door naar een BBQ ! De stramme beentjes kun je ook
nog even losmaken op de muziek van Bart & Alex. Kinderen onder de 12 jaar mogen gratis mee! Een
topdag voor een topdoel.
Meer info en inschrijven kan via: http://www.enjoytheridetour.nl/ of op de facebookpagina:
https://www.facebook.com/enjoytheridetour/

Cito eindtoets
Van dinsdag 18 april t/m donderdag 20 april maken de leerlingen van groep 8 de Cito eindtoets.
We wensen hen allemaal ontzettend veel succes!!

Wij wensen u een heel fijn Paasweekend en zien
elkaar weer op dinsdag 18 april.
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