
 

 

Eén na laatste NIEUWSBRIEF 

                            11 juli 2019 

Beste ouders, 

 
In deze één na laatste nieuwsbrief van dit schooljaar het volgende: 
 

Verdere verdeling over de groepen 

Wij verwachten u a.s. maandag voor het grootste gedeelte de verdere verdeling 
van leerkrachten over de groepen te kunnen meedelen. Hieronder alvast wat 
andere informatie ten aanzien van de (extra) zorg voor de kinderen en 

ondersteuning voor de leerkrachten en directie: 
 

Ellen Lammerts  : IB (Intern Begeleider)  
Sanne Jorna   : Onderwijsassistente plus schoolondersteuning ICT 
Anaice Knotter   : Onderwijsassistente 

Jans Bloeming  : Conciërge en schoolondersteuning ICT/Administratie 
Hella Leeflang  : Administratie  

Nina van den Burg  : Stromingsmanager Gifted-groepen HB 
Wil van Dijk   : Stromingsmanager International Learners + IPC 
Ingeborg de Wolff  : Directeur 

 
Afscheidsavonden groepen 8 

Bijna is het zover. De leerlingen van groep 8 en 9 nemen dan afscheid van hun 
basisschooltijd en van basisschool Kronenburgh. 
Dit gaat gebeuren op 16 juli en 17 juli 2019 a.s. verdeeld over 2 avonden, want 

het gaat om 4 groepen en om 53 kinderen: 
➔ Op 16 juli Coach en Guide  

➔ Op 17 juli International Learners  
Aanvang beide avonden: 19.00 uur (kinderen aanwezig: 18.40 uur!) 
  

Al deze kinderen zijn druk met het instuderen van de musical, die zij in de 
avond gaan opvoeren voor hun ouders en andere genodigden. Op de achtergrond 

wordt op dit moment hard gewerkt aan een zeer fraai decor. 
De ouders van al deze kinderen hebben de uitnodiging voor de avond ontvangen. 
Ieder kind mag maximaal 5 gasten meenemen. De kinderen worden dus om 

18.40 u verwacht op school, de ouders kunnen dan nog even – tot iets voor 19 
uur- terecht in het Kronenburgcafé. 



Op Kronenburgh is het traditie dat de ouders voor deze avond iets lekkers maken 

en meenemen. Deze nuttigen we dan tijdens het samenzijn ná de musical. Op 
beide avonden is ons Kronenburgh-café geopend. 

 
De kinderen van de groepen 8 zijn vanaf donderdag 18 juli al vrij: laatste 
schooldag is dus: woensdag 17 juli.  

 
Veel geluk én succes op jullie nieuwe school!!!!! 

 
Laatste schooldag hele school  
De laatste schooldag voor de school is op donderdag 18 juli en eindigt om 14.15 

uur. 
Voor de kleuters begint de vakantie echter al eerder, namelijk om 12.00 uur. 

 
Afscheid nemen 
De leerkrachten die afscheid nemen doen dat ergens in de loop van komende 

week in hun eigen groep en ik kom u als ouder misschien nog wel tegen op 
woensdag of donderdag, aan het begin of einde van de schooldag. Mocht dit 

laatste niet het geval zijn dan wens ik u bij deze het allerbeste, samen met uw 
kind(eren),in en na de zomervakantie!! Het ga u goed! Dank voor de prettige 

samenwerking. 
 
Gevonden voorwerpen 

Als u nog iets mist aan kledingstukken of drinkbekers van uw kind: 
De gevonden voorwerpen liggen naast de keuken tot en met volgende week 

woensdag 17 juli. Daarna gaan ze naar de weggeefwinkel. 
 

School Maatschappelijk Werk 

Via deze weg laat ik jullie weten dat ik na de zomervakantie niet zal terugkeren 

op BS Kronenburgh als schoolmaatschappelijk werker. De gemeente Rijswijk 

heeft de keuze gemaakt voor een andere aanbieder van het 

Schoolmaatschappelijk werk in Rijswijk.  

De afgelopen jaren hebben ik en mijn collega Sterre Cornelissen hier op school 

met veel plezier en betrokkenheid gewerkt en ik zal dit de laatste weken tot de 

zomervakantie ook zeker blijven doen!  

Met de ouders en kinderen waar ik bij betrokken was, heb ik in juni contact 

opgenomen over de overdracht aan een nieuwe schoolmaatschappelijk werker.  

Mocht u hier nog vragen over willen stellen, kunt u mij bellen op 06-10056983 of 

mailen naar s.tempels@schoolformaat.nl 
 

Met vriendelijke groet,  

Sanne Tempels 

 

Nieuw School Maatschappelijk Werk 
Na de zomer start Marjorie Amzand van XtraPlus op onze school als opvolger van 
Sanne/Sterre. Zij zal zich t.z.t. aan u voorstellen.  

 

mailto:s.tempels@schoolformaat.nl


Verslag schaaktoernooi  

Na de 3de plek in de finale van het Haagse Basisschool (BO) teamkampioenschap 
schaak, mochten we dankzij de vrijplaats alsnog meedoen aan het NK Basis 

Onderwijs schaken voor schoolteams. Het was zeker niet de verwachting dat we 
om de bovenste plekken zouden meedoen: de gepubliceerde schaakratings van 
de deelnemers lieten dat wel zien. Ook kon vast teamlead Boris Gerritsen helaas 

niet meedoen. Gelukkig kon Simon Meijboom wel, en hadden we alsnog een 
team van 4 goede clubschakers te weten Simon Meijboom, Finley Stokking, Tim 

Harbrecht en David Meijboom 
Het NK verliep over 2 zaterdagen. Een NK is toch een wat bijzonder toernooi: de 
jury is wat strenger, de speelzone is een stilte-zone zodat de spelers zich echt 

kunnen concentreren, je hebt wat meer tijd voor je partijen, en het niveau is 
natuurlijk bijzonder hoog. De eerste zaterdag ging boven verwachting goed. Na 

een 4-0 verlies tegen wat later bleek de nieuwe Nederlands Kampioen, werd er 
gewonnen, 2x gelijk gespeeld, wederom gewonnen en eindigde de dag helaas 
met het 2de verlies. Met 2 winst, 2 gelijk en 2 verlies stond het team 

verdienstelijk 21ste van de 40, eigenlijk boven verwachting goed. De 5 partijen 
op dag 2 resulteerden in nog 2 verlies, weer 2 winst, en de laatste ging helaas 

ook verloren. Al met al was dit goed voor de uiteindelijk 27ste plaats: zeer 
verdienstelijk, en het was voor de jongens zeker een hele mooie ervaring!  

 
Voor kinderen die kunnen schaken en volgend jaar mee willen doen met de 
toernooien, beginnend met de voorronde in Rijswijk in februari, geef je dan op 

bij schaken.kronenburgh@gmail.com 
Voor kinderen die graag willen leren schaken: hou volgend jaar de oproep voor 

schoolschaken in de gaten, deze komt ergens begin van het schooljaar weer. 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 

 
Hartelijke groet, 

 
 
 

Geert-Jan Wijgergangs 
Directeur Kronenburgh 
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