
 

 

NIEUWSBRIEF 

 

14 februari 2019 

Beste ouders, 

 
In deze nieuwsbrief het volgende: 

 
 

 

Ouderpanelavond Sociale Veiligheid: woensdag 20 februari: VERVALT 

Helaas moeten we deze avond annuleren. Vorige week hadden we na 2 

uitnodigingen via onze nieuwsbrieven 1 aanmelding binnen. Dat heeft ons doen 

besluiten de avond te annuleren. Dit vinden we erg jammer, temeer omdat het 

onderwerp Veiligheid iets is, wat op Kronenburgh cruciaal is om schoolbreed te 

bespreken. Dus mét de kinderen, mét leerkrachten en mét ouders. We zullen de 

komende tijd met de kinderen en elkaar in gesprek gaan en hieruit zullen 

verdere afspraken voortvloeien die dan weer via onze nieuwsbrief met u gedeeld 

zullen worden. 

 

Ouders en kinderen ophalen/brengen  

Omdat wij constateren dat het in de gangen steeds druk en onoverzichtelijk is -

en daardoor ook minder veilig- willen wij meer paal en perk gaan stellen aan het 

brengen van de kinderen ‘s morgens en het ophalen ’s middags. Ná de 

voorjaarsvakantie willen we graag het volgende realiseren binnen school: 

In de ochtend kunnen ouders van de onderbouwgroepen -indien nog nodig- even 

mee naar binnen om de kinderen te helpen bij het uitdoen van de jassen (met 

name bij de allerjongsten). Daarna kunnen de kinderen zelfstandig de klas in. 

Mocht u de leerkracht willen spreken verzoeken wij u om een afspraak te maken 

via de mail. Een korte mededeling doorgeven kan natuurlijk wel. 

 



De kinderen die via de trappen naar boven gaan doen dit voortaan allemaal 

geheel zelfstandig, dus zónder ouders. Mocht u écht even mee moeten lopen om 

persoonlijk iets tegen de leerkracht te zeggen dan kan dat, maar dat zien wij dan 

als een uitzondering. Ook hier geldt: wilt u de leerkracht spreken, dan graag een 

afspraak maken via de mail. 

Om half 9 willen we graag gaan beginnen dus bent u inmiddels alweer buiten en 

gaan de lessen van start. 

Eind van de (school-)middag: 

Ouders van de onderbouwgroepen kunnen de kinderen binnen in de gang 

ophalen, indien nodig. Buiten uw kind opwachten is ook heel gezond! We willen 

graag dat het niet zo heel erg druk en onoverzichtelijk is in de hallen en lokalen. 

Ouders van de bovenbouwkinderen: Graag buiten op het schoolplein of vóór de 

school wachten op uw kind.  

Dank voor uw medewerking! 

 

Staking 15 maart 

Ook onze school zal gesloten zijn op vrijdag 15 maart, als de landelijke 

onderwijsstaking plaats gaat vinden op deze dag. 

 

 

 
 

 
Hartelijke groet, 
Mede namens het team 

 
Geert-Jan Wijgergangs 

Directeur Kronenburgh 


