
 

NIEUWSBRIEF 2 

oktober 2019 

Beste ouders, 
In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: 

- Halen en brengen van de leerlingen 
- Data inloop spreekuur directie & IB 
- Thema’s schooljaar 2019-2020 
- Belangrijke data in oktober 
- IPC avond 
- Introductie van de schoolkrant  
- Nieuws rond de verbouwing  
- Het lab 
- Lego League 
- Nieuwe datum lustrumfeest  
- Kronenburgh gym shirts (polo) te koop bij administratie voor 20 euro 
- Sinterklaasviering 
- School Maatschappelijk Werk: nieuwe organisatie XTRA 
- De rubriek ‘Achter de schermen’ met Ger van Dijk 

 
Halen en brengen van de leerlingen 
Voor de leerlingen vanaf groep 5 geldt dat zij zelfstandig naar de klas kunnen gaan. Ouders van 
leerlingen van groep 3 /4 kunnen tot de herfstvakantie afscheid nemen van hun kind(eren) bij de 
deur van het klaslokaal. Ouders van leerlingen van groep 1/ 2 mogen dat het gehele schooljaar doen.  
 
Inloopspreekuur directie 
U bent iedere woensdag en vrijdag van 8.30-9.00 uur welkom, als u een vraag heeft of een afspraak 
wilt maken om iets dieper op een onderwerp in te gaan. 
  
Thema’s voor schooljaar 2019-2020 
Voor dit schooljaar zijn we op zoek gegaan naar verbindende elementen in de thema’s bij Gifted en 
International Learners. De thema’s voor Gifted zijn: 

Tot aan de herfstvakantie:  
Reis mee! Culturele verschillen over de hele wereld. 
Groep starters:     Ik, jij, wij / voertuigen 
Groepen junior en junior/mediors :  Het continent Oceanië 
Groepen mediors :    Het continent Afrika 
Groepen medior/seniors :   Het continent Amerika 
Groepen seniors :    Het continent Azië  

Tot aan de kerstvakantie:  
Groep starters:     Zintuigen/ de bakkerij/kerst 
Groepen juniors tot en met seniors:  Mythen, fabels, sprookjes en legenden  



Tot aan de voorjaarsvakantie:  
Groep starters:     Jungledieren  
Groep juniors tot en met seniors:  Dierenrijk  

Tot aan de meivakantie:  
Groep starters:     Dinosauriërs  
Groep juniors tot en met seniors :  Alles in 1 thema geschiedenis  

Tot aan de zomervakantie 
Groep starters:     Onze wereld/duurzaamheid  
Groep juniors tot en met seniors:  Natuurverschijnselen gecombineerd met  

ondernemen  
 
De units voor International Learners 
1 Early years:    Zo leren wij  

JR:    Hoe leren wij (mp 1) 
MR:    Hoe leren wij (mp 2) 
SR:    Hoe leren wij (mp 3) 

2 Early years:   Van A naar B 
JR:    Gebouwen 
MR:    Andere plaatsen een ander leven 
SR:    De wijde wereld 

3 Early years :  Speuren en verzamelen, Sint, Kerstmis 
JR:    De verhalen die mensen vertellen 
MR:    Zij maakten het verschil 
SR:   Mythen en legenden 

4 Early years:   Bloemen en planten, welkom in de wereld 
JR:    Ik leef 
MR:    Wat eten we vandaag 
SR:    Een leven lang fit 

5 Early years:   Lente en Pasen  
JR:    Science water 
MR:    Luchthavens 
SR:    Gevoelens/Opgroeien 

6 Early years:    Beestenboel, vakantie 
JR:    Onze wereld 
MR:    Actieve planeet 
SR:    Nederland wordt Nederland 

 

Belangrijke data in oktober:  
- 2 oktober: Uitgifte eerste schoolkrant 
- 2 oktober: Kinderboekenmarkt 
- 4 oktober: Informatieochtend en rondleiding voor nieuwe ouders om 9.00 uur 
- 9 oktober: Informatieochtend en rondleiding voor nieuwe ouders om 9.00 uur 
- 16 oktober: IPC informatieavond 19.30 uur  

Museumtocht van 08.30 tot 09.00 langs alle klassen van Gifted die hun werk 

presenteren.  

- 19-27 oktober: Herfstvakantie 
- 30 oktober: VO informatie avond aanvang 19.30 uur 

 

 
 



IPC Informatieavond: 
Woensdag 16 oktober geeft het International Learners team een informatieavond over IPC 
voor ouders van IL (later in het jaar volgt er een avond over projectonderwijs bij gifted) 
U bent van harte welkom. De informatieavond start om 19:30 uur in het lokaal van IL Seniors 
( lokaal juf Wilma). U krijgt informatie over de uitgangspunten van IPC en de opzet van IPC. 

 Graag van te voren opgeven bij meester Wil of u bij de avond aanwezig wilt zijn: 
il-mediors@bs-kronenburgh.nl  

Met vriendelijk groet van het International Learners team 
 
De eerste schoolkrant komt uit… 
Binnenkort komt de eerste schoolkrant van basisschool Kronenburgh uit, gemaakt door groep guide 
mediors van juf Miriam en juf Sanne. Geïnspireerd door Darius, die vorig jaar een schoolkrant voor 
zijn klas maakte, hebben we besloten dit super goede idee nu voor de hele school vorm te gaan 
geven. Onze razende reporters zijn speciaal voor u op zoek gegaan naar de leukste en interessantste 
nieuwtjes van de school, met name in de middenbouw. Iedere groep zal één keer de redactie van de 
schoolkrant onder de hoede nemen. Zo zult u iedere keer weer verrast worden door een totaal 
andere inhoud. We hopen dat u de krant met veel plezier zult lezen! 
 
Nieuws rond de verbouwing 
Eind van de week gaat het bouwpersoneel aan de slag met het afbreken van de gymvloer. Dit zal in 
de weekenden en tijdens de herfstvakantie plaatsvinden, opdat de school er zo min mogelijk last van 
zal hebben. Daarnaast zullen er in de herfstvakantie nieuwe radiatoren geplaatst worden in alle 
ruimtes op één van de verdiepingen. In de vakantie daarop komt de andere verdieping aan de beurt. 
Het dak vordert gestaag. Als het dak af is komt er een ‘pleintje’ in het midden tussen de twee 
voortuintjes van de school. Op dit pleintje komen ook fietsenrekken voor de ouders. 
 
Nieuwe datum Lustrum Feest ‘Kronenburgh 5 jaar’ 
De nieuwe datum van het Lustrum feest wordt woensdag 20 mei 2020. De AC en het team van 
leerkrachten zijn hard bezig om een mooi programma te maken voor deze feestelijke dag. 
 
Kronenburgh gym t-shirts (polo) 
De Kronenburgh gym shirts (polo) zijn dagelijks te koop bij administratie (meester Jans) bij aanvang 
van de school of direct na schooltijd. De kosten zijn 20 euro. 
 
Sinterklaasviering 

Sinterklaas en zijn pietermannen 
zullen we op donderdag 5 december op school ontvangen. 

Ze komen aan om half negen op ons schoolplein 
alle kinderen en ouders mogen er bij zijn. 
Daarna mogen de ouders weer vertrekken 

en bezoeken de Sint en pieten de kinderen in de groepen ter plekke. 
U wordt verzocht uw groep 1-2-kind om 12 uur op te halen 

dan is het voor hem/haar mooi geweest en wil niet gaan balen. 
Graag tot dan 

we gaan genieten ervan! 
 
 
Het LAB  
De eerst vrijdag van het nieuwe schooljaar zijn we gestart met de pilot ‘Het LAB’. In eerste instantie 
vond iedereen het spannend; de leerlingen, de leerkrachten, maar vooral de ouders. Na de eerste 
LAB dag ben ik met een paar groepen gaan praten en de reacties waren positief; de leerlingen 
vonden alle lessen leuk, zelfs begrijpend lezen (met dank aan juf Wilma). Ze konden haast niet kiezen 
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welk vak het leukste was. Het werken aan executieve functies door middel van het ontwikkelen van 
een spel gegeven door juf Geertje was een mooie combinatie van werken en creatief denken. 
Meester Ger gaf een introductie rond een tafelschimmenspel in het ‘pop-up’ theater in de 
teamkamer. 
 
Lego League   
In de eerste schoolweek ging ook tijdens Het LAB de voorbereiding van First Lego League van start. 
Onder leiding van gastdocent en coach Joke Visschedijk zijn de leerlingen van de groepen 7 & 8 aan 
de slag gegaan rond het thema ‘City Shaper’.  
Tijdens de eerste les werden de missiemodellen in elkaar gezet en de basisrobots gebouwd. In de 
tweede les kwamen de ‘Core Values’ aan bod; samenwerken, teamgevoel en de taak/rol verdeling 
binnen een team. Les drie stond in het teken van programmeren en de komende lessen gaan de 
leerlingen werken aan onderzoekend en ontwerpend leren (OOL), het ontwerpen en aanpassen van 
de basisrobot voor de specifieke missies. De periode wordt afgerond met het presenteren van de 
ideeën van de verschillende teams en het stemmen op de ‘Best of…’. Het team met de beste 
oplossingen gaat na de herfstvakantie verder werken aan de wedstrijd die op 30 november in de 
Haagsche Hogeschool plaats zal vinden.  
 
Bericht van de Activiteiten Commissie (AC) 
Woensdag 30 oktober is de VO sessie voor de ouders van groep 8 om uit te leggen hoe de 
aanmeldprocedure Haaglanden en Delflanden werkt. We combineren dat dit jaar met aansluitend 
een bijeenkomst voor de ouders van groep 7 & 8 waarbij oud-leerlingen & oud-ouders komen 

vertellen hoe het ‘leven na Kronenburgh’ is       
Programma: 

18.45 – 19.00 inloop 
19.00 – 19.30 VO sessie voor ouders van groep 8 
19.30 – 19.45 uitloop / inloop ouders van groep 7 
19.45 – 20.45 uitwisselen ervaringen oud-leerlingen/ouders  
20.45 – 21.15 napraten 

Groeten van de Activiteiten Commissie; Larissa, Marisa, Akan en Sharon 
 
Schoolmaatschappelijk Werk Xtra 
Als schoolmaatschappelijk werker ondersteunt Marjorie Amzand ouders, kinderen en leerkrachten 
bij het zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben met school, 
opvoeding of de thuissituatie.  
Bij vragen zoals bijvoorbeeld: Zit uw kind niet lekker in zijn of haar vel? Hebt u vragen over de 
opvoeding of het gedrag van uw kind? Is er misschien extra ondersteuning nodig voor uw kind? Zijn 
er omstandigheden in het gezin die extra aandacht nodig hebben? Zoekt u hulp voor uzelf, maar 
weet u niet waar u terecht kunt? 
Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Ellen Lammerts, onze intern 
begeleider, of met de leerkracht van uw kind. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Overleg met derden 
gebeurt alleen als u daar toestemming voor geeft. Dit geldt ook voor de gesprekken met uw kind. Er 
zijn geen kosten verbonden aan schoolmaatschappelijk werk. 

Marjorie Amzand  
E-mail: m.amzand@smw-basisschool.nl  
Telefoon: 06-21227159 
Aanwezig: Dinsdag ochtend 

 
Inloopspreekuur voor ouders 
Iedere woensdag en vrijdag is er inloopspreekuur bij de directie van 8.30-9.00 uur. 
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Afscheid 
Helaas nemen we per 1 oktober afscheid van onze gymleerkracht Wouter Kamps, Irene van Deijl gaat 
zijn lessen overnemen. 
 
Achter de schermen:  Ger van Dijk 
Voor het vrijdagprogramma moesten we helaas afscheid nemen van juf Joan, maar theaterdocent 
Ger van Dijk heeft gelukkig gelijk aangeboden om de dramalessen over te nemen. Ger is 
theatermaker/componist en heeft vorig jaar bij Stichting Panta Rhei de locatie voorstelling 
‘Astronaut’ gemaakt met de boven-schoolse plusklassen waarvan ik de leerkracht/coach was. Ger 
heeft de algemene en artistieke leiding van “De TheaterSchool” op basisschool Onze Wereld in Den 
Haag. Hij heeft onder andere samengewerkt met de Japanse choreograaf Shusaku Takeuchi, het 
Antagon theater in Frankfurt en het Kinetic Orchestra in Finland. Daarnaast is Ger van Dijk de 
eigenaar van LAB Sound, waar hij Muziek & Sound design op maat componeert en produceert voor 
theater, dans en av producties. 

 
Voor Het LAB bij ons op Kronenburgh zal hij, op de vrijdagen tot aan de herfstvakantie, met de senior 
leerlingen aan de slag gaan met het ontwerpen van een tafelschimmenspel. We zijn heel blij dat Ger 
van Dijk direct ruimte in zijn agenda heeft gemaakt voor ons vrijdagprogramma. 
 
In de volgende nieuwsbrief kunt u de volgende informatie verwachten: 

- Introductie nieuwe leerkrachten 
- Introductie leerlingenraad 
- En nog veel meer… 

 
Hartelijke groet, mede namens Team Kronenburgh 
 
 
Ingeborg de Wolff      
Directeur Kronenburgh 

 
 
Bijlage:  

- Digitale Ontdekkers brochure 


