NIEUWSBRIEF 1
september 2019
Beste ouders,
Welkom in het nieuwe schooljaar. Ik hoop dat u van de zomer heeft genoten. Morgen, dinsdag 3
september start de school weer en gaan de deuren om 8.20 uur open. Team Kronenburgh heeft er
zin in! Vandaag hebben we een studiedag voor de leerkrachten en is de school nog gesloten.
In deze nieuwsbrief vindt u het laatste nieuws rond de verbouwing van de school, het rooster met de
vakanties en studiedagen, de lijst met emailadressen, inloop spreekuur directie, in welke lokaal kunt
u welke groep vinden en het thema waar we de eerste weken aan werken in de rubriek ‘Achter de
schermen’.
De afgelopen week heeft het team keihard gewerkt aan de voorbereidingen voor de start van het
nieuwe schooljaar. Daarnaast heeft er tijdens de zomervakantie een grote renovatie van het
schoolgebouw plaatsgevonden; er zijn nieuwe gietvloeren gekomen in de wc’s en de keuken, de
toiletten hebben nieuwe wc-potten gekregen en zijn bekleed met Trespa, de vloer van de gymzaal is
er uitgehaald en de zolder wordt voorzien van een nieuw pannendak.
Helaas is de verbouwing uitgelopen. De renovatie van het dak is nog niet afgerond en de komende
drie weken zal er doorgewerkt worden. Daarnaast heeft een technisch adviesbureau van de
gemeente aangegeven dat de vloer van de gymzaal niet gerenoveerd kan worden, maar dat er een
geheel nieuwe vloer moet komen. Dit duurt minimaal 3 maanden.
Deze situatie heeft natuurlijk gevolgen:
- De voorkant bij de linker ingang van de school op nummer 97 zal afgeschermd worden in
verband met de werkzaamheden aan het dak en de veiligheid voor leerlingen en ouders.
- Op een klein deel van het schoolplein (voor de lokalen van meester Willy, juf Titia en juf
Irina/juf Kim) kan tijdelijk niet gespeeld worden.
- Via de gemeente Rijswijk kunnen we tijdelijk gebruik maken van de gymzaal van OBS
Nicolaas Beets.
- De informatieavond op 12 september gaat wel door, maar we moeten flexibel omgaan met
de vorm en locatie. Voor de presentatie van de directie kunnen we de gymzaal niet
gebruiken. We hebben dit opgelost door de presentatie twee keer te programmeren,
tegelijkertijd met de presentaties in de groepen. Via google forms kunt u aangeven bij welke
presentatie u aanwezig wilt zijn, zodat we rekening kunnen houden met het aantal mensen
bij de keuze van het lokaal.
- Het lustrumfeest wordt verplaatst van 27 september naar het voorjaar van 2020
Ik hoop op uw begrip voor de situatie.

Brengen van de leerlingen
Tijdens de eerste twee schoolweken kunt u afscheid nemen van uw kind(eren) voor het groepslokaal.
Voor de leerlingen vanaf groep 5 geldt dat zij vanaf de derde week zelf naar de klas kunnen gaan.
Ouders van leerlingen van groep 3 /4 kunnen hun kind(eren) tot de herfstvakantie bij het lokaal
brengen en ouders van leerlingen van groep 1/ 2 mogen dat het gehele schooljaar doen.
Programma informatieavond 12 september:
18.45 uur
Inloop: koffie & thee (kennismaking met andere ouders uit de groep in het lokaal)
19.00 uur
Presentatie in de klas van de groepen 1 t/m 4 (en combinatie groep 4/5)
& tegelijkertijd presentatie van de directie (lokaal Wilma)
19.30 uur
pauze (kennismaking met andere ouders uit de groep in het lokaal)
19.45 uur
Presentatie in de klas van de groepen 5 t/m 9
& tegelijkertijd presentatie van de directie (lokaal Greetje/ IL starters)
20.15 uur
Einde
Aanmelden voor de informatieavond graag uiterlijk vrijdag 6 september via deze link:
https://forms.gle/GNzb5G3xY3pxcha79
Werkdagen van de leerkrachten
Leerjaar
Groep
start 01-01-2020 premium starters
groep 1/2
groep 3/4
groep 5/6
groep 7/8

IL starters
IL juniors
IL mediors
IL seniors

Leerkracht
Nnb
Juf Greetje & Juf Aida (vanaf 1-10-2019 op ma, di,
wo)
Meester Willy (ma, di, woe, vrij) & Juf Sanne (do)
Meester Wil *(ma, di, woe, vrij) & Meester Willy (do)
Juf Wilma (ma t/m vrij)

groep 1/2
groep 3/4
groep 5
groep 6/7
groep 7/8

guide starters
guide coach juniors
guide mediors
guide medior-seniors
guide seniors

Juf Maria (ma/di) & Juf Annemiek (woe, do, vrij)
Juf Titia (ma t/m vrij)
Juf Miriam (ma t/m do) & Juf Sanne (vrij)
Juf Geertje (ma, di) & Juf Casey (woe, do, vrij)
Juf Jeanette (ma, di) & juf Geertje (woe, do, vrij)

groep 4/5
groep 5/6
groep 6/7
groep 7/8
groep 7/8

coach junior-mediors
Coach mediors
coach medior-seniors
coach seniors 1
coach seniors 2

Juf Irina (ma, di, woe) & Juf Kim (do, vrij)
Juf Thamimoent (ma, di, woe) & Juf Susanne (do, vrij)
Juf Nina* (ma, di, woe, vrij) & Juf Virginia (do)
Meester Wim (ma t/m do) & gastdocent**
Juf Marina (ma, di, woe) & Juf Joan (do, vrij)

*
**

Meester Wil en juf Nina zijn ook stromingsmanager en werken op donderdag buiten de groep
Op de vrijdag is er voor alle groepen 7 en 8 een speciaal programma ‘Het Lab’

Werkdagen:
- Directie/ Ingeborg de Wolff
-

IB/ Ellen Lammerts:
Conciërge/administratie:
Onderwijsassistente/Anaice Knotter:

maandag t/m vrijdag
(dinsdag en donderdag vanaf 12.00 uur)
dinsdag, woensdag en donderdag
maandag t/m vrijdag tot 16.00 uur
maandag t/m vrijdag tot 14.00 uur

Inloop spreekuur directie
In de maand september heb ik inloopspreekuur op woensdag en vrijdag van 8.30-9.00 uur. Dit
moment is bedoeld voor korte vragen of mededelingen. Het is natuurlijk ook mogelijk om een
afspraak te maken over zaken die meer tijd nodig hebben. Vanaf oktober is er om de week op
woensdag en vrijdag spreekuur. De data komen ook op de website te staan.
Emailadressen personeel schooljaar 2019-2020
Greetje Jorna
Willy Plum/Sanne Jorna
Wil van Dijk
Wilma Hokke
Start in januari 2020
Annemiek van Schie/Maria van Twist
Titia Steenbergen
Miriam Kamermans/ Sanne Jorna
Geertje van der Wal/Casey Visser
Jeanette Blokland/Geertje van der Wal
Irina Berghout/Kim Gerritsen
Susanne Bökenkamp/Thamimoent Bouziana
Nina van der Brug
Wim Ederveen
Marina Zuidam/ Joan Hooplot
Sanne Jorna
Anaice Knotter
Ingeborg de Wolff
Ellen Lammerts
Wouter Kamps
Vertrouwenspersoon
MR
AC
In welk lokaal kunt u de groepen vinden?

(vanaf 3 september)

il-starters@bs-kronenburgh.nl
il-juniors@bs-kronenburgh.nl
il-mediors@bs-kronenburgh.nl
il-seniors@bs-kronenburgh.nl
premium-starters@bs-kronenburgh.nl
guide-starters@bs-kronenburgh.nl
guide-coach-juniors@bs-kronenburgh.nl
guide-mediors@bs-kronenburgh.nl
guide-mediorseniors@bs-kronenburgh.nl
guide-seniors@bs-kronenburgh.nl
coach-juniormediors@bs-kronenburgh.nl
coach-mediors@bs-kronenburgh.nl
coach-mediorseniors@bs-kronenburgh.nl
coach-seniors1@bs-kronenburgh.nl
coach-senior2@bs-kronenburgh.nl
oa@bs-kronenburgh.nl
oa2@bs-kronenburgh.nl
directie@bs-kronenburgh.nl
ib@bs-kronenburgh.nl
gym@bs-kronenburgh.nl
vertrouwenspersoon@bs-kronenburgh.nl
mr@bs-kronenburgh.nl
ac@bs-kronenburgh.nl

(zie ook plattegrond op de gangen)

Begane grond linker ingang nummer 97:
Guide coach juniors (Juf Titia) >
Tegenover voordeur nummer 97
Coach junior-mediors (Juf Irina) >
Tegenover de directie
IL juniors (Meester Willy)
>
Tegenover het trappenhuis (zelfde lokaal vorig jaar)
Eerste verdieping
Coach mediors (Juf Susanne) >
coach medior-seniors (Juf Nina) >
Guide medior-seniors (Juf Geertje)>
Coach seniors1 (Meester Wim) >
Coach seniors2 (Juf Marina)
>
IL seniors (Juf Wilma)
>

Tegenover het trappenhuis
Tegenover het teamlokaal
Naast juf Nina
Middendeel eerste verdieping (trapje op)
Naast meester Wim
Voorkant van het gebouw

Begane grond rechter ingang nummer 95:
Guide starters (Juf Annemiek) >
Tegenover de voordeur nummer 95 (zelfde lokaal vorig jaar)
IL starters (Juf Greetje)
>
Lokaal tegenover het trappenhuis (zelfde lokaal vorig jaar)

Eerste verdieping
IL mediors (Meester Wil)
Guide mediors (Juf Miriam)
Guide seniors (Juf Jeanette)

>
>
>

Lokaal tegenover het trappenhuis
Naast meester Wil (twee lokalen tegenover elkaar)
Lokaal tussen juf Miriam en juf Marina

Het Lab (pilotprogramma)
Vanaf september hebben we op de vrijdagen een speciaal programma voor de groepen 7 en 8 (9). In
de periodes tussen de schoolvakanties programmeren we specifieke vakken waar we graag extra
aandacht aan willen geven en waar we ook gastdocenten inzetten. Daarnaast leren de leerlingen om
tijdens een schooldag les te krijgen van verschillende leerkrachten (net als op de middelbare school).
De leerlingen krijgen daarover een introductie door hun eigen leerkracht. Het programma voor de
periode tot aan de herfstvakantie is als volgt:

8.30
9.30
10.00
10.30
11.00
12.00
13.00

coach2 7/8
drama
EF dmv spel
Pauze:
EF dmv spel
Lego League
lunch pauze
begrijpend lezen

IL 7/8
begrijpend lezen
drama
Eten
drama
EF dmv spel
kringgesprek
Lego League

coach1 7/8
Lego League
begrijpend lezen
drinken
begrijpend lezen
drama
Eten/drinken
EF dmv spel

14.00
naar eigen lokaal naar eigen lokaal naar eigen lokaal
14.15
naar huis
naar huis
naar huis
EF:
werken aan executieve functies
Drama:
in combinatie met emotionele vorming
Begrijpend lezen:
speciale opdrachten
Lego League
werken aan First Lego League

guide 7/8
EF dmv spel
Lego league
buitenspelen
Lego league
begrijpend lezen
buitenspelen
drama
naar eigen lokaal
naar huis
door juf Geertje
door juf Joan
door juf Wilma
door Joke Visschedijk

Programma First Lego League thema ‘City Shaper’: Waar wordt aan gewerkt
Les 1 Intro – bouwen missiemodellen – bouwen basisrobots
Les 2 Core values – samenwerken, teamgevoel, taakverdeling / rollen
Les 3 Programmeren
Les 4 Project – Probleem, onderzoek, oplossing ontwerpen
Les 5 Stevig bouwen & Ontwerpen robot & missiestrategie – 11 oktober
Les 6 Presenteren ideeën, stemmen op beste oplossingen voor team, uitleg sollicitatiebrieven
Les 7 Presenteren oplossingen in korte presentaties, op papier, tentoonstellen of op een scherm
Naast de groepen 7/8 gaan de groepen 3/ 4 aan de slag met Junior Lego League (thema: Boomtown
Build). De groepen 1/ 2 en 5/6 gaan dit schooljaar meedoen aan het Techniektoernooi.
Bericht van de Activiteiten Commissie (AC)
Vossenjacht ‘Verschillende culturen in de diverse werelddelen’
Maandag 9 september wordt door/voor alle gifted groepen 1-9 een vossenjacht georganiseerd.
Hiervoor zijn we op zoek naar ongeveer 25 ouders.
Ouders die een ‘vos’ willen zijn en ouders die een groepje begeleiden.
Kun en wil je helpen op maandag 9 september vanaf ongeveer 12 uur? Stuur dan een bericht naar
ac@bs-kronenburgh.nl of app naar Sharon via 0640297076.
Groeten van de Activiteiten Commissie; Larissa, Marisa, Akan en Sharon

Vakanties en kindvrije dagen schooljaar 2019-2020
Maandag
2 september 2019
Herfst
21 oktober t/m 25 oktober 2019
Woensdag
20 november 2019
Vrijdag
6 december 2019
(na Sinterklaas)
Kerst
23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Maandag
20 januari 2020
Vrijdag
21 februari 2020
Voorjaar
24 februari t/m 28 februari 2020
Pasen
10 april t/m 13 april 2020
Mei
27 april t/m 8 mei 2020
Hemelvaart
21 t/m 22 mei 2020
Pinksteren
1 juni 2020
Vrijdag
17 juli 2020
Zomervakantie
20 juli t/m maandag 31 augustus 2020

Studiedag
Vakantie
Studiedag
Studiedag
Vakantie
Studiedag
Studiedag
Vakantie
Lang weekend
Vakantie
Lang weekend
Lang weekend
Studiedag

Achter de schermen: Een goed begin is het halve werk
Aan het begin van het jaar wordt op school altijd hard aan een goede start met de klas en elkaar
gewerkt! De eerste weken van het jaar worden ook wel ‘De Gouden Weken’* genoemd. Dit heeft te
maken met het feit dat als in de eerste weken van het jaar een groep goed wordt neergezet,
iedereen daar een heel jaar plezier van heeft. Investeren in een goed begin, helpt een hoop
problemen in de toekomst voorkomen. Het groepsvormingsproces begint na een vakantie weer
helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de regels. De eerste weken van het
schooljaar zijn daarom ontzettend belangrijk voor het creëren van een goed pedagogisch klimaat in
de klas. Erg belangrijk dus. Weken met een gouden randje.
Hoe gaan we hier mee aan de slag?
In alle groepen door de hele school wordt er aan de volgende thema’s gewerkt;
Respect
Verantwoordelijkheid
Veiligheid
Ready-to-Learn
Leerkrachten doen dit bijvoorbeeld door samen regels op te stellen of door groepsverbindende
activiteiten uit te voeren. Denk hierbij aan groepsspelletjes, verschillende werkvormen of juist leren
wat ook alweer de regels waren op school.
Vanuit een gezamenlijke uitgangspunt pakt elke leerkracht dit op zijn of haar eigen manier aan. Deze
ideeën delen we vervolgens weer met elkaar. Wat was er leuk in jouw klas? Waar loop je tegenaan?
Hoe kunnen we elkaar helpen?
Leren leren
Naast groepsverbinding zijn de gouden weken ook erg belangrijk voor het ‘leren leren’. Wat is ook
alweer je verantwoordelijkheid nemen? Hoe kan jij zelfstandig werken op school? Hoe werken alle
schoolprogramma’s ook alweer? Maar ook….. Spelletjes doen we dus niet tijdens de lessen, je
vakantie vijf keer aan je buurman vertellen tijdens het werk is voor niemand fijn
.
We frissen samen met de kinderen alle geleerde vaardigheden aan het begin van het jaar weer op.
Mediatorschap (De vreedzame school**)
Dit jaar starten we met een nieuw fenomeen binnen de school. Namelijk: mediatoren.
Een aantal kinderen wordt door juf Titia opgeleid tot mediator. Zij helpen andere kinderen ruzies en
onenigheid op te lossen.

Maar voordat wij onze eigen mediatoren kunnen gaan opleiden is het belangrijk dat alle kinderen de
volgende begrippen leren:
Win-win situatie
Ruzie-conflict
3 petten (met welke emotie sta je in het conflict)
Daar gaan we aan het begin van het jaar mee van start.
Wij hebben ontzettend veel zin in de nieuwe start van het schooljaar en hopen jullie ook!
Hieronder nog een stukje achtergrondinformatie over De Gouden Weken, voor de ouders die daar
interesse in hebben. Voor meer achtergrondinformatie zie onder aan de brief.
In de volgende nieuwsbrief kunt u informatie verwachten over wat we op onze studiedag van 2
september hebben besproken, de schoolkrant, de leerlingenraad, de toekomstplannen voor het
schoolplein en onze voortuin en de buitenschoolse activiteiten.
Wij wensen u een mooi, leerzaam en inspirerend schooljaar toe!
Hartelijke groet, mede namens Team Kronenburgh

Ingeborg de Wolff
Directeur Kronenburgh

Achtergrondinformatie
*De Gouden Weken zijn de eerste weken van het schooljaar. Het zijn de belangrijkste weken voor het
neerzetten van een goede basis voor een fijne sfeer in de klas. Daarom zijn deze weken goud waard.
Boaz Bijleveld beschrijft in zijn boek De Gouden Weken waarom de eerste weken van het schooljaar
zo belangrijk zijn voor het neerzetten van een fundament voor een goed pedagogisch klimaat. Het
boek laat zien hoe het werkt en waarom het werkt.
De leraar speelt tijdens dit proces een essentiële rol. Als je als leraar in deze eerste, belangrijke
weken veel aandacht schenkt aan groepsvorming, heb je hier de rest van het schooljaar profijt van.
Na de kerstvakantie kun je dit herhalen. Deze weken noemen ze de Zilveren Weken.
Groepsvorming
Groepsvorming bestaat uit vier fasen die een groep in ongeveer zes weken doorloopt. Hierna zijn de
rollen, normen en waarden grotendeels bepaald voor de rest van het jaar. In deze zes weken is de
invloed van de leraar van groot belang. Na elke zomervakantie, bij elke nieuwe leraar, vindt er weer
een nieuwe groepsvorming plaats. Ook gaandeweg het schooljaar kan er een nieuw
groepsvormingsproces komen, bijvoorbeeld door de komst van een nieuwe leerling.
- Forming (oriënteren)
Leerlingen leren elkaar kennen. De groep zoekt naar veiligheid en structuur.
- Storming (presenteren)
De verhoudingen tussen de leerlingen worden duidelijk. Wie is er leider en wie is er volger?
- Norming (normeren)
De regels, waarden, normen van de groep worden bepaald. Iedereen krijgt een eigen taak in
de samenwerking.
- Performing (presteren)
De groep wordt een team en is klaar voor samenwerking. Er zijn ongeschreven regels waar
iedereen zich aan houdt.
- Reforming (evalueren)
Het einde van het jaar of een periode is in zicht. Dit afscheid geeft weer een nieuwe
groepsdynamiek. Een duidelijk voorbeeld is de afsluiting in groep acht.
Bron: https://www.leraar24.nl/70125/de-gouden-weken-voor-een-goed-begin-van-het-schooljaar/
**De Vreedzame School is een aanpak sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming,
waarbij de klas en de school beschouwd wordt als een leefgemeenschap. Kinderen worden gezien en
gehoord. Ze krijgen een stem en leren een democratisch burger te zijn. Openstaan voor verschillen
en deze kunnen overbruggen, conflicten op een goede manier oplossen, een bijdrage leveren aan het
algemeen belang en actief verantwoordelijk zijn voor de gemeenschap staan hierbij centraal.
Kinderen ervaren dat ze ertoe doen.
Bron: https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/actueel/vreedzame -school/

