
 

 

NIEUWSBRIEF 

 

24 januari 2019 

Beste ouders, 

 
In deze eerste nieuwsbrief van 2019 het volgende: 

 
 

Collecte voor de kankerstichting: Initiatief van kinderen uit IL-Seniors 

Zoals u afgelopen maandag heeft gelezen is een moeder van twee kinderen uit 

de International Learners Seniors overleden aan kanker. We zaten in de klas 

erover na te denken wat we konden doen, en een paar kinderen willen graag 

geld inzamelen tegen de beruchte ziekte. Dus hebben ze een collectebus 

gemaakt. Morgen, vrijdag 25 januari, gaan we de klassen rond. U kunt ook geld 

in de collectebus stoppen. Deze zal in de klas van meester Wil staan. Wij zouden 

het waarderen als u wat geld erin zou willen stoppen. Dank u.  

Kinderen IL-Seniors 

 

Uitnodiging Ouderpanelavond Veiligheid: woensdag 20 februari 19.30 u 

Graag willen wij u informeren over én uitnodigen voor de eerste 

ouderpanelavond van en op basisschool Kronenburgh.  
Wat houdt het in, een ‘ouderpanelavond”?  
Deze avond heeft als doel meningen van ouders over een bepaald onderwerp te 

inventariseren. Er worden op de avond géén besluiten genomen of standpunten 
vastgelegd. Met alle gegevens die de avond oplevert zal de school het verdere 

traject van verandering/verbetering betreffende het gekozen onderwerp ingaan. 
Op ouderpanelavonden kunnen diverse werkvormen gebruikt worden en is het 
mogelijk dat de aanwezige ouders in tweetallen en in kleinere groepen aan het 

werk en in gesprek gaan.  
Dit schooljaar willen we zoals al eerder is aangegeven 2 avonden houden: Eén op 

woensdag 20 februari a.s. en één in mei/juni. De datum hiervan volgt nog. 
 
 

 



Het onderwerp van de eerste ouderpanelavond is: SOCIALE VEILIGHEID 

 
• Hoe is het gesteld met de veiligheid op Kronenburgh? 

Hoe ervaren kinderen de veiligheid binnen de school? Hoe is dat voor 
ouders en voor personeelsleden?  

• Wat zijn de ervaringen tot dusver? 

• Wat kan beter?  
• Wat móet echt beter? 

• Waar kunnen we beter mee ophouden? 
• Welke ideeën leven er bij u als ouder, waar we als school wat mee zouden 

kunnen doen? 

 
Zomaar wat vragen die aan bod zullen komen op deze avond. 

 
Ter informatie: 
In het voorjaar van 2018 is een Veiligheidsmonitor afgenomen in enkele 

bovenbouwgroepen. Ook enkele ouders hebben toen deze monitor ingevuld. 
In het komende voorjaar zal de monitor in álle groepen 7/8 ingevuld worden en 

door -naar wij hopen- veel meer ouders en ook alle leerkrachten.  
 

De school heeft sinds kort een werkgroep Veiligheid in het leven geroepen, 
bestaande uit leden vanuit het team en het management. Ook is er een concept 
Sociaal Veiligheidsplan opgesteld. 

 
 

 
Graag willen wij vernemen, of u als ouder mee wilt denken en praten over dit 
onderwerp. 

Wilt u zo vriendelijk zijn ons een mail te sturen -graag uiterlijk 1 februari- of u 
aanwezig wilt zijn om woensdag 20 februari a.s. om 19.30 u? De avond 

duurt tot uiterlijk 21.00 uur. 

 

 
 

 
 
Hartelijke groet, 

Mede namens het team 
 

Geert-Jan Wijgergangs 
Directeur Kronenburgh 


