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INFORMATIE SPORTDAG 20 APRIL 2018 VOOR GROEP 5 T/M 8 

Teams 

Helaas hebben we nog steeds niet genoeg begeleiders. We willen bij dezen nog eens een 

oproep doen aan ouders om te komen begeleiden. Het gaat er dan om dat u de groep 

aanmoedigt, er zorg voor draagt dat ieder op tijd op het goede veld staat en kleine 

problemen helpt op te lossen. De leerkrachten zijn op de velden en blijven natuurlijk 

eindverantwoordelijk. We hopen dan rond het weekend de teams definitief te kunnen 

maken! 

 

Verzamelen 

Het is de bedoeling dat de kinderen tussen 8.30 uur en 8.45 uur verzamelen bij de velden 

van sportpark Prinses Irene aan de Schaapweg in Rijswijk. Dit doen ze bij de leerkrachten en 

de begeleiders, die herkenbaar zijn aan een witte paraplu, die staan opgesteld voor het hek 

van het fietsenrek bij het zwembad de Schilp. Daarna gaan de kinderen dan met de 

begeleiders naar de velden. Zorg er dus allemaal voor die tijd te zijn. Het is namelijk niet 

mogelijk om op het allerlaatste moment je kind zowat op het veld af te zetten. Het zal druk 

zijn, dus zorg dat u op tijd weg gaat om uw kind te brengen naar de verzamelplek. 

 

Afgelasting 

Vanzelfsprekend hoopt eigenlijk niemand er op, dat alle deelnemertjes teleurgesteld moeten 

worden. 

Maar toch: 

Bij afgelasting één of meer dagen tevoren: 

*Uw kind wordt ingelicht en u wordt per mail of What’sApp op de hoogte gebracht. 

Bij afgelasting op de dag zelf: 

- voordat de wedstrijden begonnen zijn: 

* We zullen u een What’sApp of mail sturen voor 8.00 uur. 

Er is dan gewoon school. 

- als de wedstrijden eenmaal begonnen zijn: 

*We zullen een droge plek opzoeken en de ouders telefonisch op de hoogte brengen. 

 

Deze week in de Nieuwsbrief: 
 

 Nieuws over de sportdag 
 Uit de groepen 

Agenda 

Studiedagen schooljaar 2017-2018 

- 18 mei 2018 

- 13 juli 2018 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Wat moet mee 

Het is de bedoeling dat uw kind het witte schoolshirt aan heeft en een donkerblauwe broek. 

Handig is het om ook een trainingsjasje en/of -broek mee te nemen. Zonnebrandcrème is 

ook nuttig. Zelfs als de zon niet schijnt, kan een kind toch enigszins verbranden. 

Verder ook eten en drinken. Er is daar ook van alles te koop; maar we raden aan om zeker 

niet te veel geld mee te geven. Laat kostbare spullen zoveel mogelijk thuis! 

 

Belangrijk 

Wij vinden het belangrijk dat ieder zich gedraagt zoals we dit op basisschool Kronenburgh 

verwachten. Sportiviteit is hierbij essentieel. Bij verlies staat het erg netjes om je 

tegenstander te feliciteren met de overwinning. En bij een beslissing van de scheidsrechter 

die je niet begrijpt, ga je niet schreeuwen, maar hooguit vraag je netjes om uitleg. 

Naar je teamgenoten ga je leuk om; je hebt elkaar nodig. Dat betekent dat je “jammer” 

roept als iemand een foutje maakt en niet gaat schelden. En dat je elkaar aanmoedigt om 

het goed te doen en zo met elkaar te genieten van de sporten 

Verder zijn we enorm blij met de begeleiders van de teams. We willen daar zorgvuldig mee 

omgaan, dus luister steeds goed naar de begeleiders. 

 

Eindtijd 

Om 15.10 uur is de sportdag voorbij. Als uw kind weg gaat, is het wel zo netjes om je kind 

zich te laten afmelden bij de begeleider en dan meteen even te bedanken voor de hulp! 

 

Uit de groepen 
international-mr-learners       juf Wilma 

De afgelopen weken is er weer veel gebeurd. We hebben onszelf doelen gesteld en ze ook 

gehaald: meer dan 80% van de klas kan meer dan 30 tafelsommen in een minuut maken, de 

hele klas scoorde meer dan 80% goed op de topotoets. Goed gedaan allemaal! Ook hebben we 

iets nieuws geïntroduceerd: de bordsessie. Iedere maandagochtend bespreken we met elkaar 

hoe we ons voelen, welke successen we hebben behaald, welke doelen we willen halen en 

welke acties daarvoor nodig zijn. Ook kijken we naar de planning. En dit alles binnen 15 

minuten! Het verslag van de bordsessie hangen we op de deur. 

Deze week startten we met ons nieuwe project: Ontdekkingsreizigers en avonturiers. Als 
eerste opdracht gingen we virtueel op ontdekkingsreis rondom de school. Ieder groepje 
kreeg een windrichting en moest kijken wat er rondom de school in die windrichting 
allemaal te vinden is. Aan het einde van de week brachten we een bezoekje aan de ouderen 
die wonen in Belvédère bij ons in de straat. Het werd een gezellige bijeenkomst waarbij jong 
en oud over van alles hebben gepraat onder het genot van een heerlijke lunch en daarna 
een leuk spelletje. Alles is voor ons geregeld door Rochelle Heerema namens de Rijswijkse 
Uitdaging. Albert Heijn Rijswijk betaalde de lunch en de pannenkoeken en de boterhammen 
zijn gemaakt en geserveerd door een aantal dames van het Asielzoekers Centrum Rijswijk. 
Kortom: een middagje burgerschap in de praktijk. 



 
 

 

btjr-jr-Learners        meester Willy 

Beste ouders en kinderen, 
De weken vliegen voorbij en onze klas heeft de laatste tijd behoorlijk last van de griep, zo 
ook de meester. Vandaar dat wij even tot 3 weken terug kijken. 
Het grootste leermoment was op 21 maart 2018. De dag dat Nederland mocht stemmen. Op 
afstand mochten wij ’n kijkje nemen in het stemlokaal, ingericht in de gymzaal. Er hing ’n 
kieslijst en er waren stemhokjes. Voor kleine mensen en grote mensen. De kinderen wilden 
ook graag stemmen, maar zij moeten nog ’n paar jaar wachten.  
De Kangoeroewedstrijd is geweest en wij wachten op de officiële uitslag. Iedereen heeft z’n 
best gedaan. Het was behoorlijk pittig. De antwoorden staan op de site van: 
www.kangoeroe.nl  
De inleiding naar Pasen begon voor de groep op woensdag 28 maart om 8.30u. in de kerk. 
Het schoolkoor heeft muzikaal een mooie bijdrage geleverd. Samen vierden wij Pasen. 
Daarna even bijkomen in ’n lang paasweekend.  
Reminders: 11 april gaan wij naar Space Expo. 20 april zijn de koningsspelen.  
Lezen doen we elke dag in de klas. Stimuleer de kinderen ook thuis veel te lezen. Hardop 
lezen is ’n aanbeveling. 
 
hb-jr-mr-learners        juf Titia 
De plantjes zijn gezaaid en de kinderen zijn druk bezig met uitzoeken welke verzorging ze 
nodig hebben. De broccoli en de braam zijn al geplant. We zijn benieuwd of alle zaadjes gaan 
ontkiemen. We hebben spelletjes met betrekking tot de executieve vaardigheden gedaan en 
zo langzamerhand begint duidelijk te worden waar ze voor bedoeld zijn en waar de kinderen 
goed in zijn en waar ze nog wat te leren hebben.  
Afgelopen donderdag zijn we op ontdekkingstocht geweest door de wijk. Bij verschillende 
gebouwen hebben de kinderen stilgestaan en nagedacht over de vragen die erbij gesteld 
waren. Komende week gaan we de tocht afmaken en gaan de kinderen een gebouw 
uitkiezen en zich verdiepen in de geschiedenis en de functie van dat gebouw. 
We zijn begonnen met werken met een nieuwe methode voor Engels: Holmwoods. Ook deze 
methode is kindvolgend en webbased, dus u kunt eens meekijken naar de aanpak van de 
methode. 
 
btjr-hb-starters        Juf Annemiek en Juf Petra 
We hebben ons ondernemingsthema Circus afgerond met een wervelende 
circusvoorstelling. Iedereen heeft ervan genoten. De circusartiesten straalden en het publiek 
(ouders, broers en zussen, en de groepen van de beneden verdieping van de 
Broekslootkade) gaf een daverend applaus. De kinderen hebben het meeste zelf bedacht en 
verzorgd en de juffen hebben de kinderen geholpen om alle ideeën aan elkaar te breien. Ze 
hebben ook geld ingezameld met de verkoop van kaartjes en popcorn. Er is maar 
liefst €96,15 opgehaald voor Stichting Aap. We zijn super trots op de kinderen!  
 

http://www.kangoeroe.nl/


 
 

Een team van 4 kinderen hebben de klas vertegenwoordigd op de regiofinale van het 
Techniek Toernooi in het Science Centre in Delft. Ze hebben een enerverende dag gehad én 
de Ontwerpprijs gewonnen voor de uitdaging De Energieke Waterbaan. Met deze prijs 
hebben ze een plekje veroverd op de landelijke finale in juni in Arnhem! 
 
Afgelopen week zijn we gestart met het nieuwe thema 'Sjaak en de bonenstaak - groeien en 
bloeien'. We hebben moestuintjes en tuinkers gezaaid en onderzoeken hoe de zaadjes 
groeien onder verschillende omstandigheden. Verder gaan we van alles in onze moestuin op 
het schoolplein zaaien en planten om te ontdekken en meten hoe verschillende dingen zoals 
zaden, bollen, knollen groeien.  
 

international-sr-learners       meester Wil 

We hadden een gezellige en leuke middag afgelopen vrijdag. Samen met de IL mediors 
bezochten we een bejaardenhuis. We kregen een lunch aangeboden en daarna zijn we 
spelletjes gaan spelen met de bejaarden. We staan zelfs in de krant en zijn op de tv te zien. 
Speciaal bedankje aan Rochelle voor het organiseren. Voor herhaling vatbaar. 
 
Donderdag 5 april stond in het teken van het theoretisch verkeerexamen en Anglia 
placement test. Alle leerlingen van groep 7 zijn geslaagd voor het theoretisch gedeelte.  
Volgende week dinsdag is de fiets controle en donderdag 12 april examen in de praktijk. 
 
Verder zijn nog volop bezig met ideeën en het beheren van de schoolbieb.  
En zijn we begonnen met het nieuwe IPC thema: Opgroeien (seksuele voorlichting, 
gevoelens en  omgaan met sociale media). 
Daarnaast zijn we bijna klaar voor de Eindtoets van groep 8. De Eindtoets vindt plaats op 
dinsdag 17 april t/m donderdag 19 april. 
 
international-jr-learners       juf Sanne en juf Jiska 

In de ochtend werken we hard aan taal en rekenen en natuurlijk aan het lezen. De afgelopen 
week had groep 4 een les van Nieuwsbegrip (je kunt ook vanuit thuis inloggen, superleuk om 
eens te doen en met je kind samen te bekijken) over ‘gehoorschade’ die je kunt oplopen als 
je teveel bloot wordt gesteld aan harde geluiden. Het was wel grappig…. We leerden dat een 
drilboor 95 decibel produceert en tijdens de les werd er boven ons, in het gebouw, heel hard 
geboord… De inhoud van de les kwam dus wel binnen! Met rekenen zijn we hard aan het 
oefenen met verhaaltjessommen. Voor groep 3 bijvoorbeeld: de kat van Mik weegt 6 kilo, de 
hond van Lotte weegt 11 kilo. Hoeveel zwaarder is de hond van Lotte? Of… oma reist 2 uur 
lang met de trein. Ze komt om 3 uur aan. Hoe laat is oma vertrokken? Het gaat dan dus niet 
zo zeer om de ‘getallen’ maar om hoe je rekent. Dit vinden best veel kinderen nog moeilijk. 
Het klokkijken is wel goed om ook thuis regelmatig even samen te doen. Op zzi.sh staan 
allerlei goede quizzen om dit soort sommen te oefenen. De kinderen weten hoe ze in 
moeten loggen. Als dit niet lukt dan ligt het aan de browser. Probeer dan Firefox te 
installeren. Bij vragen: de juffen helpen jullie graag op weg! Voor groep 4 zijn de 
verhaaltjessommen weer een slag moeilijker: je koopt 15 koeken. Een zakje met 5 koeken 
kost 3 euro, hoeveel moet je betalen? Sommigen draaien hun hand er niet voor om, voor 



 
 

anderen is dit nog behoorlijk lastig. Verder is juf Sanne heel hard extra aan het lezen met 
veel kinderen. Probeer ook thuis regelmatig hardop met je kind te lezen. In groep 3 en 4 is 
het heel erg aan te raden om ook thuis regelmatig te oefenen, ook voor de betere lezers. 
Want die krijgen de vaak neiging om ‘wel te weten wat er staat’ en hierdoor onnodig veel 
fouten te maken. Als je hier als ouder vragen over hebt kun je altijd even langskomen. We 
hebben ook goede ‘oefenteksten’ zodat kinderen precies ‘op niveau’ oefenen en je als ouder 
weet waar je kind nu zit.  
 
btjr-mr-sr-learners                     juf Geertje 
Deze week heeft groep 7 het verkeersexamen gemaakt en gehaald. Super goed. 
In de klas hangt een nieuwe lijst voor de boekbesprekingen. Daarnaast hangt er een 
expertlijst. De opdracht bij het laatste is dat de kinderen een presentatie maken waarin zij 
de andere kinderen iets leren. De eerste presentatie hebben we al gehad van Hidde. Hij 
heeft in een mooie presentatie laten zien hoe fotoshop werkt en wat je er mee kunt doen. 
Op de vensterbanken staan, met veel dank aan Job, bloempotjes met meer en minder grote 
groenteplantjes in wording. Wanneer ze groot genoeg zijn mogen ze verpot worden en 
kunnen de kinderen ze mee naar huis nemen. 
 
hb-sr-learners1        meester Wim  
We zijn deze weken bezig met het thema De wijde wereld. We hebben een programma 
bekeken, waarin Jan Terlouw het milieuvraagstuk aan de kaak stelt. De kinderen vonden dat 
zij daar wat mee moesten. Het gaat uiteindelijk om hun generatie! Er is een actiegroep 
gevormd die voorstellen doet om aan de slag te gaan. Klein beginnen, maar uiteindelijk 
hebben ze de ambitieuze doelstelling om bij het jeugdjournaal uit te komen! 
Verder hebben de kinderen van groep 7 het theoretisch verkeersexamen gedaan. Ze hebben 
het allemaal gehaald! Dat betekent dat ze volgende week mee kunnen doen aan het 
praktijkexamen. Ze hebben deze week allemaal de vernieuwde route mee naar huis 
gekregen. Dinsdag moeten de kinderen de fiets meenemen, zodat die door de wijkagent 
gekeurd kan worden.  Let u er dus alvast op of de remmen en de bel het goed doen en of de 
handvatten goed vastzitten bijvoorbeeld. Ze krijgen dan als het goed is een OK-sticker, die ze 
op de fiets kunnen plakken. Met die fiets kunnen ze dan donderdag het examen doen. Ik zelf 
kan er die dag helaas niet bij zijn, maar ik wil de kinderen bij dezen alvast veel succes 
wensen! 
 

hb-mr-learners 1 en 2                juf Kim, juf Nina, juf Irina 
Afgelopen weken hebben de kinderen hard gewerkt aan de maquettes. We zijn bezig 
geweest met de infrastructuur en de voorzieningen/attracties per provincie. De maquettes 
worden steeds mooier! Voor de rekenlessen op donderdag plannen de kinderen een 
weekendje weg naar de hoofdstad van hun provincie. Ze hebben een budget van 200 euro. 
Ze moeten daarvoor met twee mensen, 3 dagen/2 nachten doorbrengen in een verblijf naar 
keuze. Daarnaast moeten ze denken aan eten en drinken en natuurlijk leuke activiteiten 
bedenken. Als jullie deze zomer goedkoop, een leuk weekendje weg willen, vraag dan om 
hulp bij uw zoon of dochter! De kinderen worden zich steeds bewuster van de executieve 
vaardigheden. Spontaan roepen ze: ‘Ik zit in mijn leerkuil’ of ‘hij beheerst zijn impulsen nog 



 
 

niet zo goed, dat kon ik vroeger ook niet’.  
Tot slot hebben we mooie schooltuinen gekregen. Een aantal kinderen zijn intensief aan het 
tuinieren. Zo worden er oplossingen bedacht voor het gebrek aan zon op de plek van de 
tuintjes.  
 


