
 

NIEUWSBRIEF 

28 juni 2019 

Beste ouders, 

In deze nieuwsbrief informeren wij u over het volgende: 
 
Ouderbedankavond 

Zo’n 50 ouders en teamleden waren aanwezig op de ouderbedankavond, afgelopen 
dinsdag, toen het zo heerlijk warm was…. Daar werden zij verwelkomd met allerlei 

lekkere versnaperingen en koele sapjes, geheel verzorgd door de mensen van de AC, 
die weer geweldig in de weer zijn geweest voor iedereen. Nadat het team een heus 
ouderbedanklied met verve ten gehore had gebracht en een ouder spontaan de 

microfoon ter hand had genomen met een toespraakje recht uit het hart, kwam de 
avond na 2 gezellige uurtjes tot een plezierig einde.  

 
Vervolg op (of van?) de ouderbedankavond… 
Tijdens de ouderbedankavond hebben 2 vaders spontaan besloten om de grasaren weg 

te halen aan de voorkant. 
Deze grasaren moeten juist ook nú weggehaald worden om te voorkomen dat ze 

volgend jaar weer net zo hard terug komen. Meteen de daad bij het woord voegend 
hebben zij de volgende dag 3 kruiwagens vol eruit getrokken en opgeruimd! Chapeau, 

beste vaders! Dank je wel! 
 
Groepsindelingen nieuwe schooljaar 

We zijn nog erg druk met de indeling van alle groepen. Daarnaast zijn we druk met het 
verdelen van de leerkrachten over de groepen. Dit laatste levert ook nog wat 

verschuivingen en gepuzzel op aangezien er ook personeelsleden gaan vertrekken (zie 
hieronder). Wij zullen u volgende week vrijdag 5 juli de verdeling van alle leerlingen 
over de groepen plus de verdeling van de leerkrachten over deze groepen -voor zover 

dan rond- doen toekomen via de mail. De kinderen worden op vrijdagochtend door hun 
juf of meester geïnformeerd over de nieuwe indeling. 

 
Leerkrachten gaan…   
Een aantal leerkrachten heeft laten weten na de zomer een andere uitdaging aan te 

gaan. Zo zijn er collega’s, die voor zichzelf aan de slag gaan met hun eigen praktijk. Er 
zijn ook collega’s die op een andere school aan het werk gaan na de zomer of 

verhuizen naar een ander deel van ons land. Zo heeft een ieder daar ook zijn of haar 
eigen redenen voor. 
Het gaat binnen basisschool Kronenburgh om juf Arianne, juf Petra, juf Maria en 

meester Ron. Er zal natuurlijk nog tijd zijn om ergens in de komende weken afscheid te 
nemen van deze juffen en meesters, waarvan enkelen al vanaf het prille begin aan 

Kronenburgh verbonden zijn en anderen iets minder lang.  
 



Wij zijn momenteel druk bezig om leerkrachten te vinden die de vrijgekomen plekken 

binnen Kronenburgh weer in kunnen vullen en ja, dat is lastig, maar ook nu weer 
denken wij dat dit gaat lukken. Wij hebben er voor gekozen dit toch nú al met u te 

delen, ook al zijn nog niet alle plekken ingevuld. 
Wij gaan ze missen! Arianne, Petra, Ron en Maria: Dank voor alles en alvast veel geluk 
gewenst op jullie nieuwe werkstek!  

 
….en leerkrachten komen 

Wij zijn momenteel druk bezig om leerkrachten te vinden die de collega’s, die weg 
gaan, kunnen opvolgen binnen Kronenburgh en ja, dat is lastig, maar ook nu weer 
denken wij dat dit gaat lukken. Wij hebben er voor gekozen om het bovenstaande 

bericht over de vertrekkende leerkrachten toch nu al met u te delen, ondanks het feit 
dat we nog niet alle opvolgers hebben gevonden. Vrijdag 5 juli berichten we hoe dan 

ook verder over het komende schooljaar. 
 
 

Hartelijke groet, 
Team Kronenburgh 

 

Hieronder nog enkele berichten van de collega’s die de school gaan verlaten. 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 
Zoals u heeft kunnen lezen in bovenstaand stukje, zal ik volgend jaar niet meer 
werkzaam zijn op basisschool Kronenburgh. Na een zeer leerzaam jaar heb ik gemerkt 

dat het reguliere, meer klassikale onderwijs mij meer ligt. Ik mis het klassikaal 
lesgeven, zoals dit gebeurd op een 'reguliere' school en heb daarom besloten om mijn 

carrière elders voort te zetten. Ik wil via deze weg iedereen bedanken voor het 
leerzame jaar en de prettige samenwerking.  
Ik wens u allen een fijne zomervakantie en wellicht zien we elkaar nog eens in de 

toekomst. 
 

Met vriendelijke groet, 
Ron Gram 

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

Lieve ouders,  

Na 5 hele mooie intensieve jaren bij Kronenburgh is voor mij de tijd gekomen om een 

volgende stap te gaan zetten. Ik voel dat het voor mij tijd is om, na 25 jaar onderwijs, 
de overstap  te  maken van  het begeleiden van kinderen in het basisonderwijs naar het 
begeleiden van – o.a. hoogbegaafde en hoog sensitieve- volwassenen met kleinere en 

grote levensvragen door middel van diepte coaching bij mijn eigen coachingspraktijk 
Reijkwijdte. 

Ik ben dankbaar voor de afgelopen jaren, de ervaringen en de bijdrage die ik heb 

mogen leveren in de begeleiding van jullie kinderen en de mooie gesprekken en 
inzichten die er ook met veel van jullie zijn langsgekomen. Ik ben ook heel dankbaar 

dat aandacht en kunde op het gebied van hb hs steeds meer de plek weet te vinden in  
het onderwijs en in onze maatschappij.  



Ik wil via deze weg naar jullie mijn grote dankbaarheid uitspreken, voor al het 

vertrouwen, de eerlijke en open gesprekken en het enorme gevoel van verbinding dat 
ik heb ervaren de afgelopen jaren hier op Kronenburgh en ik hoop heel erg nog af en 

toe iets van jullie te horen.  

Liefs Arianne 

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

Beste ouders, 

In het najaar gaan wij verhuizen naar Leeuwarden, Friesland. Daarom zal ik volgend 

jaar helaas niet meer werkzaam zijn op Kronenburgh. Jammer, want ik had het erg 

naar mijn zin. Ik dank u voor de fijne samenwerking en het vertrouwen. Alle goeds en 

oant sjen!  

Maria 

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

Beste ouders, 

 
Al ruim 12 jaar zet ik mij met heel mijn hart in voor de begeleiding van 
(hoog)begaafde, hoogsensitieve kinderen en jongeren en hun opvoeders. Eerst alleen 

in mijn praktijk als orthopedagoog/therapeut en de afgelopen 5 jaar in combinatie met 
mijn werkzaamheden als leerkracht op de Kronenburghschool.  

 
Ik geniet iedere dag van de kinderen op school, en ondersteun ze met liefde in hun 

cognitieve en persoonlijkheidsontwikkeling. Ook het contact met jullie als ouders ervaar 
ik als speciaal. Ik geniet van de samenwerking en het samen zorg dragen voor de 
ontwikkeling van de kinderen en zie iedere keer dat een kind het beste tot zijn recht 

komt als we de handen ineen slaan. 
 

Toch merk ik dat de diepgang die ik ervaar in het contact met de kinderen in de 
individuele therapeutische processen roept om mijn volledige aandacht. En ik heb dan 
ook besloten om na de zomervakantie te stoppen op de Kronenburghschool en mij 

volledig te wijden aan mijn werk als 
orthopedagoog/therapeut.  

 
Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor jullie vertrouwen, betrokkenheid en hulp bij 
alles wat wij doen op school. Dat heb ik als heel bijzonder ervaren. En de kinderen… 

wat heb ik intens van ze genoten, ze hebben mijn leven verrijkt! 
Mochten jullie het leuk vinden om te zien wat ik in mijn praktijk doe dan kun je dat 

bekijken op www.to-taal.info. 
Ik kijk uit naar de laatste weken met elkaar. Ik ga er extra van genieten! 
 

Bedankt voor alles!!!  
 

Petra 
     
 

http://www.to-taal.info/

