
 

NIEUWSBRIEF 4 

december 2019 

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

1 In het kort: 
o Oudertevredenheidonderzoek BS Kronenburgh 
o Nieuws rond de verbouwing  
o Halen en brengen 
o De buurtbewoners 
o Verkeer 
o EHBO lessen voor de leerlingen van de groepen 7 & 8 

2 Belangrijke data in december 
3 First Lego League: de wedstrijd 
4 Sint 
5 Kerst 
6 Slimmeriquiz 
7 De rubriek ‘Achter de schermen’: Leerlingenraad 
8 Introductie nieuwe gymleerkracht 

 
 

1 In het kort 
 
Oudertevredenheidonderzoek BS Kronenburgh 
Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van onze school vragen wij om deel te nemen aan het 
Oudertevredenheidonderzoek. Dit onderzoek gaan we komende week uitzetten. Daar zult u een 
aparte mail over ontvangen. Om goed onderwijs te kunnen blijven geven is het voor onze school 
belangrijk om te weten wat u van de school vindt. We vragen u dan ook vriendelijk deze vragenlijst in 
te vullen. Het invullen duurt ongeveer tien minuten. U hoeft uw naam niet in te vullen. Uw 
antwoorden worden verwerkt door het externe onderzoeksbureau.  
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
 
Nieuws rond de verbouwing 
Vorige week werden we verrast met de aanleg van het minipleintje voor de school tussen de twee 
(bloem)perken. De beplanting komt in het voorjaar, maar op korte termijn zullen er op het pleintje 
(door de gemeente) fietsenrekken geplaatst worden voor de fietsen van de ouders/verzorgers. Onze 
leerlingen kunnen hun fietsen dus op het schoolplein blijven zetten en in de fietsenrekken op het 
schoolplein. 
 
 



   
 
Volgende week zal de betonnen vloer in de gymzaal gestort worden. De volgende fase is dat het 
beton moet drogen voordat de speciale gymvloer erop gelegd kan worden. We hopen dat de vloer 
snel gereed is, maar we houden er ook rekening mee dat het tot de voorjaarsvakantie kan duren 
voordat we de vloer intensief kunnen gaan gebruiken. We houden u op de hoogte! 
 
Halen en brengen van de leerlingen 
Hartelijk dank voor uw medewerking bij de afspraken rond het halen en brengen. Er is nog één 
puntje… Wilt u alstublieft op tijd komen zodat de leerkrachten om half 9 met hun les kunnen starten. 
We merken dat dit in veel gevallen prima gaat, maar niet altijd. Voor de leerkrachten is het belangrijk 
dat zij bij binnenkomst van de leerling even individuele aandacht aan de kinderen kunnen geven. 
Voor de leerling is het fijn om rustig binnen te komen en te kunnen starten met de routine van de 
schooldag, zonder in het middelpunt te staan omdat je tijdens een lesactiviteit binnenkomt. 
 
Juf Nina 
Op vrijdag 22 november is juf Nina bevallen van haar zoon Arthur. Als team hebben we haar 
natuurlijk gelijk hartelijk gefeliciteerd. Mocht u haar bijvoorbeeld een kaart willen sturen, dan kunt u 
deze bij de directie afgeven. Op een later tijdstip zullen we dit bij haar langsbrengen. 
 
De buurtbewoners 
Voor onze buurtbewoners op de Broekslootkade is Kronenburgh een hele verandering. Voor 
Kronenburgh zat BS de Zonnestraal in het gebouw met ongeveer 80 leerlingen. Deze leerlingen 
kwamen voornamelijk per voet uit Den Haag (aan de overkant van de Broekslootkade). Sinds twee 
jaar zit Kronenburgh in het gebouw met rond de 300 leerlingen en dit geeft een hele andere 
dynamiek in de buurt. Zoals het voor u in de ochtend soms lastig is om bij de school te komen is het 
voor de buurtbewoners vaak lastig om de straat uit te komen.  
Kronenburgh wil ook graag rekening met de buurtbewoners houden en dat doen we op de volgende 
manier: 

- We hebben een pleintje vóór het schoolgebouw aan laten leggen voor de fietsen van ouders 
- We hebben met de gemeente Rijswijk gesproken over de mogelijkheden van een kiss & ride 

plek, waardoor er een betere flow kan komen in het verkeersproces 
- We gaan in januari een bijeenkomst organiseren om met de buurtbewoners in gesprek te 

gaan  
Regelmatig sta ik in de ochtend of middag voor de school en het valt mij op dat sommige leerlingen 
heel enthousiast naar school of naar huis gaan, maar daarbij niet altijd alert zijn op de 
verkeerssituatie. Wij hebben daar met de leerlingen over gesproken en hopen dat ook u de kinderen 
wilt helpen met veilig gedrag rond de school.  
 
Verkeer: gezocht ouders voor verkeerslessen 
Vanaf januari 2020 start het nieuwe programma voor de LAB dagen op vrijdag. Naast 
kunstgeschiedenis, begrijpend lezen en Jeugd EHBO komen er ook verkeerslessen. Voor de 
praktijklessen die we gaan organiseren op 24 januari en 14 februari 2020 zoeken we ouders die 
willen assisteren. Wie geïnteresseerd is kan een mail sturen naar juf Geertje: guide-seniors@bs-
kronenburgh.nl. 
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EHBO lessen voor de leerlingen van de groepen 7 & 8 
Vanaf januari 2020 zullen de leerlingen tijdens de LAB dag op de vrijdagen EHBO lessen krijgen. 
Hiervoor zoeken we nog ouders die tijdens de lessen ondersteuning willen helpen. Het is mogelijk om 
voor één hele dag te komen of voor een les op een bepaalde tijdstip. Het gaat in totaal om 2 à 3 
ouders per les op 6 vrijdagen tussen de kerst- en de voorjaarsvakantie. U kunt u opgeven bij 
directie@bs-kronenburgh.nl. 
 
2 Belangrijke data in december 
5 december   Viering Sinterklaas (starters zijn om 12.00 uur vrij) 
6 december   Studiedag (leerlingen zijn vrij) 
19 december   Kerstviering op school (zonder ouders) 
20 december   Kerstviering in de kerk (met ouders) 
21 december t/m 5 januari Kerstvakantie 
 

3 First Lego League: De wedstrijd 
Sinds de herfstvakantie is team ‘De nieuwe Water Weg’, bezig met de voorbereidingen van de First 
Lego League wedstrijd tijdens het Haags Technologie Festival. De afgelopen weken heeft het team na 
schooltijd onder leiding van Bas de Groot, Eetze de Boer, Aart Jan van der Linden en PinkPotential 
keihard gewerkt aan de missies, de robot, de presentatie en de core values binnen het thema City 
Shaper. Onderaan deze nieuwsbrief treft u het verslag van de wedstrijddag. 
 
4 Sint 
Al eerder heeft u een Sint Nieuwsflits ontvangen met de uitgebreide informatie. Afgelopen woensdag 
hebben de leerlingen hun slof gezet en in sommige groepen is de rommelpiet langs geweest. 
Op donderdag 5 december viert de hele school Sinterklaas. De leerlingen van de groepen 1 & 2 zijn 
om 12.00 uur vrij en de andere groepen om 14.15 uur. 
 

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 kind in groep 1-2 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! 

 

Surprises voor de groepen 5-9 (niet groep 4/5) 

Het sinterklaas feest is weer nabij 

daar hoort een surprise bij.  

Op 5 december is het de grote dag, dat de surprise mee mag.  

Een cadeautje van een euro of vier 

geeft een ander veel plezier. 

Ook een klein gedicht 

is voor de kinderen verplicht. 

Denk hierbij aan een regel of acht 

wat ze zelf hebben bedacht.  

De surprises moeten in een vuilniszak 

hoeft niet door het raam of het dak. 
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Maar een dag van te voren in de klas 

zodat we weten dat iedereen er is (was). 

Voor het cadeau geen eten of snoep 

de sint houdt niet zo van die troep.  

Hopelijk is het zo duidelijk genoeg 

heb allemaal een fijne tijd voor de boeg. 

5 Kerst 

Na het Sinterklaasfeest zult u van ons de Kerst Nieuwsflits ontvangen met uitgebreide informatie 
over de kerstviering op Kronenburgh. Hieronder vindt u informatie over ons goede doel: 
 

Cadeautje met kerst? 
Niet in alle gezinnen is het vanzelfsprekend dat er kerst wordt gevierd. Gewoonweg omdat er geen 
geld voor is. En als je als gezin dan ook nog een moeilijk jaar achter de rug hebt dan is het allemaal 
nog lastiger. 
 
Voor deze gezinnen wil de Stichting Rocking Up X-Mas iets betekenen. Deze landelijke stichting heeft 
20 locaties in Nederland waar locatiemanagers bezig zijn om deze gezinnen een mooie kerst te 
bezorgen. De locatie Den Haag/Rijswijk heeft vorig jaar 60 gezinnen verblijd met een luxe kerstpakket 
en zal dit jaar 100 gezinnen verrassen. Dit kerstpakket bestaat uit ingrediënten voor een luxe drie 
gangen diner, een uitje voor het hele gezin en een cadeautje voor ieder kind.  
 
Vorig jaar heeft onze school zich ingezet voor deze gezinnen en zijn alle cadeautjes die de kinderen 
onder de kerstbomen beneden hebben neergelegd, bij deze gezinnen terecht gekomen. Blije 
gezichten met kerst van deze kinderen was de stille beloning voor jullie als ouders, leerkrachten en 
natuurlijk leerlingen. 
 
Ook dit jaar wil onze school weer meedoen. Omdat we dit jaar 100 gezinnen willen verrassen en 
hieronder vallen ruim 400 kinderen, gaan we het dit jaar iets anders aanpakken. Immers we willen 
graag dat alle kinderen een cadeautje ontvangen waar ze ook iets aan hebben en dan bedoelen we 
dat het geschikt is voor hun leeftijd en voor jongens of meisjes.  
 
Wilt u dit jaar samen met uw kinderen ook weer meedoen? 
In de week van 9 t/m 13 december kunt u weer een cadeautje onder de kerstbomen in de gang 
beneden neerleggen. 
Zou u dan op het volgende willen letten? 

- Het cadeautje is ingepakt; 
- op het cadeautje zit een etiketje met de leeftijd voor wie het cadeautje geschikt is en of het 

voor een jongen of meisje of beiden geschikt is; 
- een lief kaartje heel leuk maar wel van een anonieme gever; 
- om in een gezin geen onderscheid per kind te maken; zou u ongeveer voor een waarde van € 

10,- een cadeautje willen schenken; 
- het cadeautje moet een cadeautje zijn voor een leeftijdsgenoot van uw zoon of dochter. 

 
Vorig jaar was een van de reacties van de kinderen die de ingepakte cadeautjes in ontvangst namen… 
bent u dan Sinterklaas… Als we allemaal een cadeautje extra kopen voor Sinterklaas dan maken we 
met elkaar met kerst straks 400 kinderen gelukkig. 
Alvast bedankt namens al deze kinderen. 

Mafalda Wiechec en Larissa Schonewille 
Rocking Up X-Mas, locatie Den Haag (www.rockingupxmas.nl) 

 
 



6 Slimmeriquiz 
Op 6 november hebben zes leerlingen van onze school, meegedaan aan de regiofinale van de 
Slimmeriquiz in het Picassolyceum te Zoetermeer. 
Afgelopen 20 november was het zover…de landelijke finale op de Universiteit van Amsterdam. Hoe 
zou het gegaan zijn? De leerlingen vertellen het u zelf: 
Het ging heel goed. Het was best een lange reis naar Amsterdam. Bij binnenkomst in het chique, 
grote gebouw zagen we allerlei lekkernijen en kinderen die zich daar te goed aan deden. Ons team 
ging vliegtuigjes vouwen om de spanning te doorbreken. We gingen zitten op de stoel waar 
Kronenburgh op stond. Daarna kregen we een plastic zak met de benodigdheden voor de quiz. De 
quiz was leuk, maar ook moeilijk. De moeilijkste opdracht leek de octaëder, maar dat kwam omdat 
we veel te ver doordachten. Bij het derde deel kreeg je het hexaflexagon (6 hoek) in 2D, maar je kon 
het uitvouwen tot 3D. Dankzij onze samenwerking kwamen we tot het goede antwoord. Deel vier 
ging om snelheid, je moest binnen de tijd alle vragen beantwoorden.  In het laatste kwamen de 
originaliteitsvragen aan bod, echt ons ding. Voor dit deel hebben we een prijs gewonnen; een hele 
coole robot die je zelf kunt programmeren en waar je Lego Mindstorms op kunt zetten.  
 

7 Achter de schermen: De leerlingenraad 

Een lang gekoesterde wens gaat in vervulling op basisschool Kronenburgh, we hebben een 

Leerlingenraad! 

 

Afgelopen week zijn er in alle klassen vanaf groep 3 verkiezingen gehouden. Kinderen die ideeën 

hadden voor de school of die van zichzelf dachten dat ze andermans ideeën goed zouden kunnen 

overbrengen en vorm gaan geven, konden zich aanmelden bij hun juf en meester en vervolgens 

werden er verkiezingen gehouden. In de ene klas moesten de kinderen een brief schrijven en 

voorlezen, in de andere werden ‘elevator pitches’ gehouden. Nu is van alle klassen bekend wie de 

vertegenwoordiger is geworden en kan de Leerlingenraad van start gaan. 

Iedere twee weken komt de Leerlingenraad voortaan bij elkaar. Ideeën die onder de kinderen leven, 

worden besproken en beoordeeld en ideeën die uitgekozen worden, zullen daarna doorgegeven 

worden aan juf Ingeborg. We zullen ideeën beoordelen op haalbaarheid, bijvoorbeeld financieel, en 

veiligheid, af en toe zullen ideeën ook ter beoordeling terug komen in de klas. We zijn heel blij dat de 

Leerlingenraad nu van start kan gaan. De eerste keer dat we bij elkaar komen is maandag 2 

december om half elf. 

 

 

 



8 Introductie leerkracht voor onze gymlessen: Allysha van Dijk 

Afgelopen donderdag heeft Allysha van Dijk proeflessen gegeven aan diverse groepen en vanaf 2 

december zal zij op maandagen en donderdagen de gymlessen geven in (nu nog) de gymzaal van de 

Beetsschool. Hieronder zal Allysha zich voorstellen: 

Mijn naam is Allysha van Dijk. Ik ben 21 jaar en ik werk voor Sportief Besteed Haaglanden. Via dit 

bedrijf ben ik op deze gezellige school terecht gekomen! Jullie gaan mij het komende schooljaar nog 

veel zien, want ik ben de nieuwe beweegcoach (vergelijkbaar met een gymdocent).  

Ik vind het leuk om met kinderen te werken. Naast deze baan geef ik ook nog vijf 

dagen per week turntraining. Dit is niet alleen mijn (extra) baan, maar ook 

echt mijn hobby. Ik heb zelf altijd op turnen gezeten en ik ben dan ook echt 

gek op deze sport! Verder hou ik ook van gezellige uitstapjes met mijn 

vriendinnen en ik ben dol op winkelen! 

Afgelopen donderdag heb ik al met een aantal klassen kennis gemaakt en 

heerlijk gesport. Wat was dat gezellig zeg! Mijn eerste indruk was: ‘’wauw, 

wat een sportieve en fanatieke leerlingen! Daar kan ik het komende jaar vast 

hele leuke sport en spel activiteiten mee doen.’’ Ik kijk er erg naar uit om alle 

leerlingen en docenten beter te leren kennen en vooral de leerlingen op 

verschillende leuke manieren veel te leren over sport en spel! 

Aan het begin van het nieuwe kalenderjaar zult u weer een nieuwe Nieuwsbrief ontvangen. 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op. 
 
Hartelijke groet, mede namens Team Kronenburgh en de ActiviteitenCommissie 
 
Ingeborg de Wolff      
Directeur Kronenburgh 

 
 
 
Bijlage: Verslag First Lego League wedstrijd 30 november 2019 
 
 
 
 
 
  



First Lego League wedstrijd 

Met nog 5 seconden op de klok start de robot voor de laatste run. Gaat het de robot lukken om de 

huisjes op tijd in de cirkel te duwen? 

Zaterdag heeft Team meegedaan aan de Regiofinale Haaglanden van de First Lego League. 

In de afgelopen 5 weken hebben ze heel hard gewerkt aan een oplossing voor een probleem uit het 

dagelijks leven (te veel water in de stad na een regenbui). 

De jury was erg enthousiast over de presentatie van de oplossing (mooie watertanks op de hoek van 

de straat zodat je het water kan gebruiken om je tuin te sproeien als het droog is). Omdat op school 

nu het thema ‘Mythes en Sagen’ wordt behandeld had het team de presentatie in een erg grappige 

mythe verpakt, waarin Asterix en Obelix bij Socrates, Plato en Aristoteles op bezoek gaan om een 

oplossing voor de ondergelopen straten van Cleopatra te vinden. 

Bij andere jury’s slaagde het team er ook goed in om alle vragen over samenwerking en rolverdeling 

(Core Values) en over de robot te beantwoorden. 

En misschien nog wel het meest spannend waren de robot-missies zelf. Het team kreeg drie kansen 

om binnen twee en een halve minuut zo veel mogelijk punten te scoren. We dachten dat de robot 

die in de afgelopen 5 weken was gebouwd en geprogrammeerd maximaal 205 punten kon scoren als 

alle missies perfect gingen. De bestuurders stuurden de robot in de eerste run naar een ongelofelijke 

195 punten. Daarmee waren we in die ronde de best scorende basisschool! 

Nu durfde het team wat risico te nemen, want van de drie runs telt de beste poging. Die 195 hadden 

we al binnen. Op de oefentafel werden last-minute aanpassingen gedaan en werd druk geoefend. 

Helaas ging de tweede run minder goed: 165 punten. 

De stress begon nu zichtbaar toe te nemen. Emoties liepen op, maar gesteund door de enorme team-

spirit en de inzet van alle teamleden was Team Waterweg op tijd klaar voor de laatste run. 

Het kostte 3 pogingen (en dus kostbare seconden) om de moeilijke schommel-missie te halen, maar 

toen hij eindelijk om klapte klonk luid gejuich van het team en de meegekomen ouders en coaches. 

En toen hadden de bestuurders nog een minuut om de robot drie missies te laten rijden. Vijftien 

seconden voor tijd schoven ze de toren met de beige huisjes naar diegene die hem in de robot 

laadde. Vijf seconden voor tijd startte hij de robot en vlak voordat de zoemer klonk schoof de robot 

de huisjes foutloos in de cirkel. 

Een ontlading bij bestuurders, het team, de ouders en de coaches. 215 punten, meer dan we dachten 

te kunnen halen! 

We kijken terug op een mooie, enerverende dag en een bijzondere periode de afgelopen vijf weken. 

De sfeer in het team was heel bijzonder, met ontzettend goede samenwerking. Het was mooi om te 

zien hoe iedereen steeds zijn beste beentje voorzette elkaar bleef motiveren, ook als het soms 

moeilijk was. 

We gaan nu proberen om een permanente plek in school te realiseren waar het hele jaar door op 

allerlei manieren met de robots kan worden gewerkt. Wordt vervolgd! 


