
Gespecialiseerde Begeleidingsgroep 
Jeugd Kleurrijk 
Je eigen leven leiden. Het klinkt heel gewoon, maar het is niet altijd vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld 
omdat je een beperking of chronische ziekte hebt. Wij ondersteunen je bij het organiseren van 
jouw leven. Zodat jij zo zelfstandig mogelijk kunt wonen en kunt meedoen in de samenleving. 
Wij zijn er waar en wanneer jij dat nodig hebt. Wij zijn Siza, hoe kunnen we je helpen?    

Wij zijn Siza, hoe kunnen we je helpen?

Voor wie?

GBJ Kleurrijk bestaat uit drie verschillende groepen, verdeeld over twee locaties.
GBJ Kleurrijk Geel biedt gespecialiseerde naschoolse begeleiding aan kinderen van 4 t/m 12 jaar, 
met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking of een chronische ziekte.
GBJ Kleurrijk Groen & Blauw zijn gevestigd op dezelfde locatie. Net zoals bij groep Geel 
richt groep Groen zich op kinderen van 4 t/m 12 jaar. Maar groep Groen is meer 
gericht op zelfstandigheid en er is een samenwerking met groep Blauw. 
Blauw is voor kinderen van 12 t/m 18 jaar. Op Kleurrijk Blauw besteden 
we veel aandacht aan zelfstandigheid en ontwikkeling. We werken met 
de methode ‘begeleid ontdekkend leren’. 



Gespecialiseerde begeleidingsgroep jeugd Kleurrijk Geel 

Wekeromseweg 8, 6816 VS Arnhem 
088-378 18 20, kleurrijk.geel@siza.nl

Gespecialiseerde begeleidingsgroep jeugd Kleurrijk Groen  

Heijenoordseweg 5, 6813 GG Arnhem (gebouw B ingang zuid) 
088-377 96 45, kleurrijk.groen@siza.nl

Gespecialiseerde begeleidingsgroep jeugd Kleurrijk Blauw 

Heijenoordseweg 5, 6813 GG Arnhem (gebouw B ingang zuid)
088-377 95 48, kleurrijk.blauw@siza.nl

www.siza.nl

Werkwijze

Je kunt bij ons terecht na schooltijd, tijdens vakanties, op studiedagen en twee keer per maand 
op zaterdag. Ontspanning en plezier met leeftijdsgenoten staat bij ons voorop. Met een 
duidelijke structuur, kennis van de beperking en vaste begeleiders proberen wij een veilige en 
vertrouwde omgeving te bieden. Onze pedagogische medewerkers werken aan persoonlijke 
leerdoelen, zoals het vergroten van sociale vaardigheden, zelfstandigheid en zelfvertrouwen. 
Heeft een kind medische verzorging nodig? Onze medewerkers zijn geautoriseerd voor de 
benodigde verpleegkundige handelingen. 

Waar?

Kleurrijk Groen en Blauw zijn in hetzelfde gebouw gevestigd op de Heijenoordseweg 5 in Arnhem 
en werken met elkaar samen. Kleurrijk Geel is gevestigd op de Wekeromseweg 8 in Arnhem.
Kleurrijk Groen biedt begeleiding voor kinderen die al redelijk zelfstandig en zelfredzaam zijn. 
De kinderen worden vanuit school met de taxi naar de locatie gebracht. 
Kleurrijk Blauw werkt nauw samen met de school Het Prisma (voorgezet speciaal onderwijs) 
in Arnhem. Net als Het Prisma werken wij met de methode ‘begeleid ontdekkend leren’.
Kleurrijk Geel is er voor kinderen die veel baat hebben bij structuur en een intensieve 
begeleiding. De kinderen worden na schooltijd opgehaald van Lichtenbeek door onze begeleiders 
en lopen vervolgens samen naar GBJ Kleurrijk Geel. Voor deze kinderen biedt het veiligheid en 
vertrouwen om te spelen op bekend terrein.
Jongeren en kinderen van andere scholen zijn natuurlijk ook van harte welkom op GBJ Kleurrijk.

Aanmelding

Voor aanmelding, informatie en advies kunt u contact opnemen met SizaEntree via 
088-377 91 99, of sizaentree@siza.nl. Bent u geïnteresseerd in onze gespecialiseerde 
begeleiding? Kom gerust een keer kijken!


