
 

 

NIEUWSBRIEF 

 

9 mei 2019  

Beste ouders, 

 

In deze nieuwsbrief het volgende: 

 

Schoonmaak 

Dank je wel, ouders, die in de mei-vakantie schoon hebben gemaakt in school en buiten 

het een en ander hebben geverfd! Prachtig ziet het er weer uit. En schoon!  

 

Ouderbedankavond 25 juni 

Alle ouders die het afgelopen schooljaar op welke wijze dan ook geholpen hebben op of 

voor school -dus bijvoorbeeld de ouders uit het stukje tekst hierboven- willen wij van 

harte uitnodigen om op dinsdag 25 juni van 19 tot 21 uur naar school te komen voor een 

gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. Dus zet deze datum maar alvast in uw 

agenda! Wij rekenen op uw komst!  

 

Dierenhospitaal en Dierenambulance Den Haag e.o. 

Vijf jonge meiden helpen onze dieren! 

Amper 10 jaar jong en dan al maatschappelijk ondernemen! Belangeloos heeft dit vijftal 

zich de afgelopen weken ingezet en na school de handen uit de mouwen gestoken. 

Ze hebben namelijk, helemaal op eigen initiatief, zelfgemaakt gebak en armbandjes na 

schooltijd verkocht via een 'kraampje' bij Basisschool Kronenburgh in Rijswijk. De meiden 

zijn enorm trots en blij dat ze hiermee EUR 160,- hebben opgehaald, om te doneren. 

Livia is 9 jaar en samen met vriendinnen Mare, Roos, Sophie, Naja en hun ouders, 

broertje en zusje kwamen ze afgelopen zondag langs, om met eigen ogen te zien hoe wij 

de dieren helpen. Ze hebben in de dierenambulance gekeken en een grote tour door het 

hospitaal gemaakt. Onze Huib heeft ze van alles verteld over het redden van 

verschillende diersoorten en hoe we de dieren vervolgens in ons dierenhospitaal 

verzorgen. Poes Sarah werd enorm geknuffeld door de meiden, de pony's kregen aaitjes 

en de vogels werden bewonderd. Het was gewoon een fijne dag! 

De kinderen hebben dit initiatief genomen, omdat ze onze organisatie een warm hart 

toedragen. En wij zijn echt supertrots op jullie allemaal! Wát een teamwerk en wát een 

fantastisch initiatief van deze jonge kinderen! Goed gedaan meiden!! Het was hartstikke 

leuk jullie te ontmoeten en heel erg bedankt voor jullie enorme inzet voor de dieren en 

de mooie donatie!!! Namens ons allen en namens de dieren. 

Wat een kanjers, hè!! ❤️  

https://www.facebook.com/Dierenambulancedenhaag/?hc_ref=ARTM0qAZog0YdYQRzI0abfVlxr1oWklRdW1oleFKrU7KFe1euTD30qYiJ8Tan9MuujQ&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARByJUx69TPqXG1vsQRa3U3Tf2r4rl7L8tc3g5c8xj_xXrUiGkQTcTNPCdAuxwThMJrP4XglVUgORAxI-pACFyg6tbiLc_12V9RP9nQeFIxm6Wk4uuoK-joyAF_XasFT5mK5yL4H717hcrsMZ_FUGC3odRH_pF6vStkftPp_jUUj9jrNf14WfSpPiSV4I2FXZnl8Vm019er7--naZ409Oaf6sk-Lq5Iz_Yx20EKLea72PKHyVLra7n8KlVcsy6iMcP2Cgcysy-oKQ2axakLscJFRxS-Nnie9Ntn9Hryjtfp5E0AM64Zj064kmzzpXIYPR7uEj8SBi4amw2llbsOCOADs5A&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/BasisschoolKronenburgh/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARByJUx69TPqXG1vsQRa3U3Tf2r4rl7L8tc3g5c8xj_xXrUiGkQTcTNPCdAuxwThMJrP4XglVUgORAxI-pACFyg6tbiLc_12V9RP9nQeFIxm6Wk4uuoK-joyAF_XasFT5mK5yL4H717hcrsMZ_FUGC3odRH_pF6vStkftPp_jUUj9jrNf14WfSpPiSV4I2FXZnl8Vm019er7--naZ409Oaf6sk-Lq5Iz_Yx20EKLea72PKHyVLra7n8KlVcsy6iMcP2Cgcysy-oKQ2axakLscJFRxS-Nnie9Ntn9Hryjtfp5E0AM64Zj064kmzzpXIYPR7uEj8SBi4amw2llbsOCOADs5A&__tn__=K-R


 

Dat geldt overigens ook voor de volgende kinderen: 

 

Kronenburgh team derde van de Haagse Schaakbond! 

Vrijdag 31 maart was het zover: de finale van het schoolschaken voor teams van de 

Haagse Schaakbond. Op het spel stonden: 3 bekers, en 2 plekken voor het NK: alleen de 

nummers 1 en 2 zouden zich plaatsen. Kronenburgh was, met een rijtje van 5 andere 

teams, toch wel een van de favorieten, maar niet een echte topfavoriet. Dat waren HSV 

en de la Rey. Dus: David Meijboom, Tim Harbrecht, Finley Stokking en Boris Gerritsen 

konden namens Kronenburgh flink aan de bak! 

 

Spannender dan deze zondag kon bijna niet. Na een voortvarend begin met 2 winst, 

waaronder tegen de topfavoriet HSV, volgden er 2 gelijke spelen, waaronder tegen de 

andere topfavoriet de la Rey. Hierna volgden weer 2 winstpartijen, waardoor na 6 ronden 

Kronenburgh zich opeens bovenaan de ranglijst terugvond! Het was wel heel spannend: 

plek 1 was gelijk met HSV, en de la Rey volgde op maar 1 puntje. De spanning was in de 

7de en laatste ronde om te snijden: als Kronenburgh en HSV allebei zouden winnen of 

allebei gelijk zou spelen, dan was 1 van hen de winnaar. Maar, het onverwachte 

gebeurde: zowel Kronenburgh en HSV verloren met 3-1 hun ronde. De la Rey was de 

lachende derde. Maar, nu komt het: Kronenburgh en HSV eindigden exact gelijk in 

wedstrijdpunten en bordpunten. Dit betekende dat ze nog een beslissende barage 

moesten spelen voor het 2de NK ticket. 

Deze barage was met 2 ronden snelschaak: ieder een keer met wit en een keer met 

zwart beginnen. De eerste ronde ging al snel (snelschaak, nog geen 10 minuten per 

partij) met 3-1 verloren, en de tweede ronde volgde met dezelfde stand. Daarmee werd 

HSV 2de en Kronenburgh eervol 3de.  

Later werd bekend dat de jeugdleider van de Haagse Schaakbond (Max), voor 

Kronenburgh een beroep heeft gedaan bij de KNSB voor een vrijplaats (een wildcard voor 

deelname) en dat is gelukt! 

Het team voor het NK  bestaat dan uit David Meijboom, Tim Harbrecht, Finley Stokking, 

Simon Meijboom en Jelte Steentjes als reserve. Helaas kan Boris Gerritsen niet op de 

data dat het NK valt (2 zaterdagen in juni). 

 

Nieuwe website 

Onze nieuwe website heeft even wat langer op zich laten wachten maar eind mei is zij af. 

We plaatsen er dan vanzelfsprekend meteen de meest recente documenten op, zoals 

bijvoorbeeld ons nieuwe gedragsprotocol. U krijgt een seintje als het zover is. 

 

 

 

Hartelijke groet, 

Mede namens het team en de activiteitencommissie 

 

 

Geert-Jan Wijgergangs 

Directeur Kronenburgh 


