
 

 

NIEUWSBRIEF 

 

13 december 2018 

 

 

Beste ouders, 

 

In deze nieuwsbrief informeren wij u over het volgende: 
 

Schoolschaken 
We willen het schoolschaken stimuleren op school. Naast de schaaklessen op 

dinsdag willen we graag de kinderen de kans geven aan toernooien mee te doen. 
Schoolschaaktoernooien zijn er zowel persoonlijk, maar helemaal leuk is 
natuurlijk om met Kronenburgh-teams mee te doen aan teamkampioen-

schappen. 
Hans Tokking heeft zich beschikbaar gesteld omdat voor Kronenburgh te 

coördineren. Op het volgende emailadres kunnen de kinderen zich aanmelden: 

schaken.kronenburgh@gmail.com 
Coördineren is dan: toernooien onder de aandacht brengen, en als Hans kan, zal 
hij ook een stuk aanwezig zijn als begeleiding.  

Van de ouders wordt verwacht dat er onderling en in overleg vervoer wordt 
geregeld en dat teams worden begeleid. 

 
Iets voor een ander… 
In de kersttraditie van Kronenburgh doen we elk jaar iets voor een ander. Een 

ander, die het wat minder goed of makkelijk heeft dan wij. Iemand die we een 
klein sprankeltje blijdschap willen geven. Dat proberen we het hele haar door, 

met zorgzaamheid, een glimlach, een helpende hand, lieve woorden. Rond kerst 
doen we graag nog een klein beetje extra. 
Dit jaar hebben we de actie: een klein cadeautje onder de kerstboom voor 

een kind in de buurt. Want ook in onze directe leefomgeving zijn er genoeg 
mensen waar een cadeautje eerder een uitzondering is dan iets gewoons.  

In de gang bij de hoofdingang staat een kerstboom. Daaronder is ruimte om een 
cadeautje, ingepakt en voorzien van een labeltje met jongen/ meisje en een 
indicatie van de leeftijd te leggen.  
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Want een cadeautje voor iemand van drie is toch vaak echt anders dan een 
cadeautje voor iemand van 9. En soms lijkt een cadeautje echt meer gewild door 

een jongetje dan door een meisje (maar als dat niet zo is kun je dit uiteraard ook 
weg laten). 
Een tastbaar gebaar om iemand even te laten zien en voelen: we denken aan je, 

dit is voor jou. 
In samenwerking met de zorginstellingen die ook met onze school samenwerken 

zullen wij er dan voor zorgen dat de pakjes op de goede plekken terecht komen.  
Dank u wel!!! 
 

 
 

 
Hartelijke groet, 
Team Kronenburgh 


