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- Agenda  

- Nieuwe corona maatregelen 

- Ouderbijdrage 

- Nieuw thema onderbouw 

- Meedoen Zaanstad 

- Klassenouders gezocht 

- Verlengde leertijd 

- Vreedzame school 

- Verjaardagen september en oktober 

20 september tot en met 30 september 

Zijn de startgesprekken, opgeven via Parro 

 

22 september 

Studiedag – alle kinderen zijn vrij 

 

6 oktober tot en met 15 oktober 

Kinderboekenweek, Thema: “Worden wat je wil” 

 

14 oktober 

Bezoek aan de Biebbus 

 

18 oktober tot en met 22 oktober 

Herfstvakantie 

 

25 oktober  

Studiedag – alle kinderen zijn vrij 

 

Beste ouder(s)/verzorgers(s), 

 

De start is gemaakt en…….. wat kunnen we 

tevreden zijn! Na 4 weken zijn al veel stappen 

gezet op Kleurenpracht. In alle groepen is veel 

aandacht besteed aan een goede sfeer in de 

groep. De schoolregels zijn bekend en met 

elkaar zijn er groepsafspraken gemaakt. Een 

goede sfeer in de groep zorgt voor veiligheid. 

Dit zorgt er weer voor dat kinderen goed tot 

leren kunnen komen en dat is wat we belangrijk 

vinden op Kleurenpracht. Er wordt op dit 

moment hard gewerkt door de kinderen. Er is 

veel aandacht voor rekenen en taal, zeker 

gezien de opgelopen achterstanden door 

Corona. Tevens richten we ons ook op andere 

onderdelen van het onderwijs. Zo is er een 

goede start gemaakt met de  verlengde 

leertijd met aandacht voor muziek en beeld. In 

de groepen 4/5 en 6/7 wordt gewerkt met 

boekverbeelding, waarbij kinderen 

meegenomen worden in een boek met aandacht 

voor taal. In de groepen 1 t/m 4/5 werken ze 

nu met het thema piraten en leren ze veel over 

boten en de zee. Al met al een goed begin van 

het schooljaar!   

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Peta Glandorff 

NIEUWE CORONA MAATREGELEN 
Het kabinet heeft nieuwe Corona maatregelen 

aangekondigd. Dit betekent het volgende:  

- Bij een besmetting in een groep, is het niet 

meer verplicht dat de hele groep in 

quarantaine gaat en getest wordt. Bij een 

besmetting wordt er uitgegaan van nauw 

contact en kan het zijn dat een deel van de 

groep in quarantaine moet en een ander deel 

niet. Er is hierover contact met de GGD  

- De anderhalve meter wordt afgeschaft. We 

laten u nog weten hoe we de organisatie van 

ouders in de school op Kleurenpracht eruit 

komt te zien. U ontvangt hierover een Parro-

bericht.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meedoen Zaanstad 
Vindt u het belangrijk dat uw kinderen sporten 

of naar muziekles kunnen, maar kunt u moeilijk 

rondkomen? 

Zijn uw kinderen tussen de 4 en 18 jaar? Of boven de 18 maar nog bezig met mbo-2 ,havo of 

vwo?  

Dan kunt u Meedoen Zaanstad aanvragen. Meedoen Zaanstad bestaat uit twee delen: 

een geldbedrag voor bijvoorbeeld sportkleding of schoolkosten en een sport- of 

cultuuractiviteit voor een jaar. 

https://www.meedoenzaanstad.nl/products 

 

Klassenouders  

We vinden het heel belangrijk dat ouders betrokken zijn bij school. Daarnaast 

merken we dat de leerkrachten extra hulp kunnen gebruiken bij de organisatie 

van activiteiten. We willen daarom gaan werken met klassenouders. Iedere groep 

krijgt een klassenouder en deze ouder helpt de leerkracht bij allerlei 

activiteiten. Deze klassenouder zorgt er ook voor dat alle andere ouders uit de 

klas betrokken worden. Heeft u interesse om klassenouder te worden, laat dit 

dan weten aan Isil of anders via een Parrobericht aan de leerkracht van uw kind.  
 

 

De vrijwillige 

ouderbijdrage aan 

school 
Scholen vragen aan ouders een 

vrijwillige ouderbijdrage voor het 

organiseren van extra activiteiten. 

Door de extra gelden die vrij 

gekomen zijn vanuit het Nationaal 

Programma Onderwijs (NPO-gelden) 

is er een mogelijkheid om de extra 

activiteiten te betalen uit deze 

middelen door de school. Dit heeft 

de directie en de MR van 

Kleurenpracht doen besluiten  om 

voor dit schooljaar GEEN vrijwillige 

ouderbijdrage te vragen. Dit geldt 

uitsluitend voor dit schooljaar.  

 

Nieuw thema in de 

onderbouw – Piraten 

               

 

https://www.meedoenzaanstad.nl/products


 

Verlengde leertijd 

 

De kinderen krijgen dit schooljaar in de Verlengde 

Leertijd les in muziek, kunst & sport. Hallo Wereld 

verzorgt de muziek- en kunstlessen; de docenten zijn erg 

blij met het enthousiasme en de inzet van de kinderen! 

 

We zien veel talenten op de Kleurenpracht en willen graag dat alle kinderen deze kunnen 

ontdekken en ontwikkelen! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Vreedzame school - We lossen conflicten 

zelf op 

 
Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken komen 

conflicten voor. Met De Vreedzame School leren we de kinderen 

dat conflicten heel normaal zijn en dat ze bij het leven horen. Op 

school begeleiden wij kinderen hoe zij conflicten kunnen 

oplossen. 

Wij horen nu regelmatig dat ouders andere kinderen aanspreken op het schoolplein op 

hun gedrag tijdens een conflict. Het is niet de bedoeling dat ouders dit doen. Ouders 

spreken alleen hun eigen kind aan, geen andere kinderen. Leerkrachten stellen ouders op 

de hoogte als een conflict grote impact heeft op het kind. Hoort u van de school niets, 

dan is het conflict op school opgelost. Mocht u vragen hebben omdat uw kind met iets 

rondloopt dan kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht van uw kind.  
 

VERJAARDAGEN SEPTEMBER en OKTOBER 

 

16 september Soufian – 5 jaar – groep roze 

2 oktober Sail – 7 jaar – groep 3/4 

23 september Emre – 8 jaar – groep 4/5 

27 september Emre – 8 jaar – groep 4/5 

20 september Selman – 11 jaar – groep 6/7 

1 oktober Yusuf – 11 jaar – groep 7/8 

6 september Ayman – 11 jaar – groep 7/8 

1 oktober Nuh – 12 jaar – groep 7/8 

19 september Kerim – 12 jaar groep 7/8 

 

 

 

 

Contact school/werkdagen – brugfunctionaris 
In Parro vindt u, in de agenda, de belangrijkste activiteiten op 

school- niveau, zoals vakanties en studiedagen.  

Oudercontact met medewerkers  

Het contact tussen school en de ouders / verzorgers is en 

blijft van groot belang. Ouders en medewerkers 

communiceren zo veel als mogelijk via Parro of de schooltelefoon: 075-2010117.  

De brugfunctionaris Isil Gökce is dinsdag, woensdag en donderdag bereikbaar via Parro 

en op het mobiele nummer: 06-15226831 
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