
 

NIEUWSBRIEF 6 

Februari 2020 

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

1 In het kort: 
o Nieuws rond de verbouwing  
o Ziekte vervanging 
o Stakingsdagen afgelopen januari 
o BHV 
o Samenwerken met de buurt 
o Initiatieven van leerlingen  
o Naschoolse Activiteiten 
o Verloren voorwerpen 

2 Belangrijke data vanaf februari 2020 
3 Oudertevredenheidonderzoek BS Kronenburgh: resultaten en meedenken/ hoogsensitiviteit 
4 Verkeer in de buurt 
5 Mediatoren 
6 Project Gifted groepen 
7 Project International Learners 
8 LAB dag: EHBO – en nieuw programma voor de groepen 7 & 8 
9 Lustrum; Kronenburgh 5 jaar! 
10 School-schaken 
11 Schrijver Koos Meinderts op bezoek bij de groepen 6, 7 en 8 
12 De rubriek ‘Achter de schermen’: De zaakvakken bij Kronenburgh 

 
 
1 In het kort 
Nieuws rond de verbouwing 
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven is, wordt er tijdens de komende voorjaarsvakantie weer 
keihard gewerkt op Kronenburgh: 

- Nieuwe radiatoren op de begane vloer 
- Afronding schilderwerk gymzaal 
- Afronding verbouwing gymzaal en gangen daar omheen 
- Prikborden in de gangen 
- Bliksembeveiliging op het dak 
- Injecteren van de wanden in de kelder om lekkage en vocht tegen te gaan 

 
 
 
 



Ziektevervanging 
Zoals u misschien gemerkt heeft, zijn er sinds de kerstvakantie veel van onze leerkrachten ziek 
geweest. We zijn er trots op dat het tot nu toe gelukt is om als team én met onze vaste invallers (juf 
Virginia, juf Yvonne en juf Elske) dit op te vangen. 
 
Stakingsdagen afgelopen januari  
Tijdens de stakingsdagen zijn er verschillende bijeenkomsten geweest om met elkaar en de politiek in 
gesprek te gaan over het lerarentekort en hoe dit op te lossen. We hebben onder andere meegedaan 
met ACTIE IN PERSPECTIEF; Noodplan Lerarentekort Den Haag, door mee te denken over de 
problematiek en de maatregelen. Aan dit noodplan hebben niet alleen Haagse scholen meegewerkt 
maar ook scholen uit de steden daar omheen. 
 
BHV 
In dit schooljaar worden vijf extra medewerkers van school opgeleid als BHV-er: de conciërge Jans, 
meester Willy, meester Wil, juf Annemiek en juf Sanne. Zij zullen in februari en/of maart 2 dagen op 
cursus zijn en vervangen worden. Daarnaast zijn meester Wim, juf Aida en juf Susanne BHV-er. 
 
Samenwerken met de buurt 
Graag wil ik laten weten dat de buurtbewoners rond Kronenburgh aangegeven hebben dat zij de 
samenwerking met de school en de initiatieven die we genomen hebben als zeer positief ervaren. U 
kunt hierbij denken aan het pleintje voor de school waar de fietsen gestald kunnen worden dat 
gerealiseerd is, de lantarens die gemaakt zijn, onze schooltijden, de samenwerking met de gemeente 
op het gebied van de verkeerssituatie en het feit dat het schoolgebouw opgeknapt is. 
 
Initiatieven van leerlingen:  Red de koala’s 
Sophie uit de groep van juf Sophia is een actie gestart om bij te dragen aan het redden van de 
koala’s. De koala’s in Australië hebben het heel zwaar door de bosbranden. Afgelopen weken heeft 
ze geld ingezameld door plastic flessen in te zamelen (zie ook 
https://rangers.wwf.nl/actie/soskoala/pandapower). Wat een mooi initiatief. 
 
Naschoolse activiteiten 
Tot de voorjaarsvakantie zijn na schooltijd de activiteiten Snake and Ladder & Escaperoom 
geprogrammeerd bij ons op school. De volgende activiteit die in samenwerking met de N. Beetschool 
en Haaglanden Beweegt wordt georganiseerd heet sportproeverij en vindt plaats in de gymzaal van 
de Beets. De leerlingen zijn tijdens schooltijd al voorgelicht over de nieuwe activiteiten door Bibi 
Rebel van Haaglanden Beweegt. Het affiche vindt u onderaan de nieuwsbrief 

 
Verloren voorwerpen 
Bij de linker schoolingang (nummer 97) staat naast het keukentje een grijze bak met gevonden 

voorwerpen. Vrijdag 21 februari worden de spullen na schooltijd gewassen en weggebracht naar de 

weggeefwinkel. Is uw kind iets kwijt geraakt op school, kijk dan komende week even in de bak. 

 
 
2 Belangrijke data vanaf februari 2020 (niet volledig, wijzigingen zijn nog mogelijk) 
 

14 februari     Vanaf 14.00 uur kijken bij de groepen 7 & 8 op 
de LABdag naar de resultaten van ‘Dieren in de 
Kunst’ 

17 februari Rapporten mee 

19 februari 8.20-8.40 uur  
ouders welkom bij gifted groepen 

https://rangers.wwf.nl/actie/soskoala/pandapower


21 februari Studiedag (leerlingen vrij) 

22 februari t/m 1 maart Voorjaarsvakantie 

18 maart 19.00 uur Ouderpanelavond  

20 maart   Studiedag (leerlingen zijn vrij) 

2 april Verkeersexamen (theorie) 

6 & 7 april* Verkeersexamen (praktijk)* 

9 april Paasviering op Kronenburgh 

10 t/m 13 april Goede Vrijdag t/m Tweede Paasdag 

15 april Start CITO eindtoets & rapport soc. /emotioneel 

17 april Koningsspelen groepen 1 t/m 4* 

23 april Zwemsportdag* 

25 april Meivakantie 

14 mei Anglia examen 

20 mei* Lustrum feest* 

21 mei Hemelvaartsdag 

22 mei Studiedag 

18 mei/ 13 juni Periode CITO afname 

1 juni Tweede Pinksterdag 

2 juni Start entreetoets 

22/23 juni Studiereis groepen 5 & 6 

23 juni Schoolreisje groepen 1 t/m 4 

23 /25 juni Studiereis groepen 7 & 8 

29 juni* Grote sportdag groepen 5 & 6* 

30 juni* Grote sportdag groepen 7 & 8* 

15 juli Musical 

17 juli Rapport mee 

18 juli Zomervakantie 

*Ouderhulp zeer gewenst (voor vragen kunt u bij de leerkracht of AC terecht) 

 
3 Oudertevredenheidonderzoek BS Kronenburgh 
In november/december 2019 hebben ouders meegedaan aan het invullen van het 
oudertevredenheidonderzoek.  
Vindt u het interessant om mee te denken over de resultaten van de enquête? Op woensdagavond 
18 maart om 19.00 uur, is er een ouderpanelavond waarbij het mogelijk is om aan de hand van 
stellingen in gesprek te gaan over diverse onderwerpen. Daarnaast komen er één of twee workshops 
onder andere één over hoogsensitiviteit bij leerlingen. Opgeven kan bij: directie@bs-kronenburgh.nl  
 
 
4 Verkeer in de buurt 
Afgelopen dinsdag is de gemeente bij Kronenburgh op bezoek geweest om te spreken over de 
verkeerssituatie in de buurt. De volgende afspraken zijn gemaakt: 

- In maart / na de voorjaarsvakantie komt er op school een enquête voor de leerlingen van 
groep 7 & 8. Deze enquête wordt ook naar alle ouders van de groepen 1 tot en met 6 
gemaild met de vraag om deze samen met uw kind(eren) in te vullen. De vragen gaan 
voornamelijk over de weg van huis naar school en alle knelpunten die u en uw kind(eren) 
tegenkomt. 

- In april zullen de gegevens verwerkt worden door de gemeente 
- Op basis van de uitslag van de gemeente wordt er in mei een voorstel gemaakt hoe de 

situatie verbeterd kan worden 
- Het voorstel wordt in juni met Kronenburgh besproken en eventueel aangepast 

mailto:directie@bs-kronenburgh.nl


- Tijdens de zomervakantie wordt de verkeerssituatie in de buurt aangepakt 
- In het nieuwe schooljaar kan de school aansluiten bij School op Seef met verkeerslessen 

Wilt u weten hoe een verbeterde verkeerssituatie er uit zou kunnen zien? Bij de Nicolaas Beetsschool 
heeft de gemeente al een speciale verkeerszone gecreëerd.  
 
5 Mediatoren op Kronenburgh 
Op dit moment worden er 22 leerlingen uit de groepen 7 en 8 opgeleid om mediator te worden. Een 
mediator heeft geleerd om andere leerlingen te helpen met het oplossen van een conflict. 
Vanzelfsprekend blijven leerkrachten degenen die ruzies helpen oplossen, maar kinderen zijn goed in 
staat om andere kinderen te helpen bij het oplossen van (kleine) conflicten. Tijdens de training 
hebben de leerlingen onder andere geleerd om goed te luisteren, te parafraseren en de kinderen te 
helpen bij het zelf bedenken van een win-win-oplossing. Enkele weken geleden heeft een aantal 
leerlingen al het examen behaald. Deze week en volgende week gaan de andere kinderen op voor 
het examen. In de laatste week voor de voorjaarsvakantie presenteren ze zichzelf aan de school en 
na de vakantie gaan ze starten als mediator. In de praktijk betekent dit dat ze tijdens 3 pauzes per 
week in tweetallen ‘in functie’ zijn, maar ook op andere momenten kan hun hulp worden 
ingeroepen. 
 
6 Project Dierenrijk (biologie) van de gifted-groepen 
Alle gifted-groepen werken sinds de kerstvakantie aan het project Dierenrijk. Om de diepte in te 
kunnen gaan hebben we gekozen om per klas een categorie dieren te kiezen. Zo zijn de categorieën 
verdeeld: 

- Annemiek/Kim (1/2): Jungledieren  
- Titia (3/4): vissen en zeedieren 
- Irina/Kim (4/5): insecten 
- Miriam/Sanne en Thami/Susanne (5/6): amfibieën en reptielen 
- Sophia/Martijn en Martijn/Sanne (6/7): zoogdieren  
- Wim, Marina en Geertje/Jeanette (7/8): ongewervelden en evolutie 

 
Het project is geopend op 7 januari met een determinatiespeurtocht door de school. In viertallen (2 
bovenbouwers en 2 onderbouwers) gingen de kinderen langs de gifted-klassen om te raden welk dier 
iedere leerkracht 'deed' in de vorm van een raadsel, foto, verkleed of iets anders. Momenteel 
werken de kinderen in hun klas aan de categorieën van het dierenrijk.  

 
Het project wordt afgesloten met een assessment (groep 3-8) waarbij de leerlingen (samen met de 
leerkracht) aan kunnen geven welke vaardigheden zij hebben geleerd. Voor dit project betreft het 
vaardigheden rondom het uitvoeren van (wetenschappelijk) onderzoek. Daarnaast gaan diverse 
groepjes leerlingen in de laatste week van het project (de week voor de voorjaarsvakantie) in andere 
groepen presenteren wat zij over de categorie die zij behandelden, hebben geleerden. Tot slot is er 
op woensdag 19 februari ook een 'marktplaats' waarbij de kinderen antwoorden zoeken (op vooraf 
geformuleerde vragen) in de presentaties van andere kinderen. Deze presentaties kunnen allerlei 
vormen hebben, zoals een (muur)poster, krant, PowerPoint, biotoop, maquette, kijkdoos, of iets 
anders naar eigen creatief inzicht. 
 
Op woensdag 19 februari bent u als ouder van harte welkom om van 08:20-08:40 uur samen met 
uw kind langs de gifted klassen te lopen om te zien wat de verschillende groepen hebben geleerd en 
gedaan. We vragen u om rustig te zijn op de gangen, mede omdat de IL-groepen dan aan het werk 
zijn in hun groep. Ook vragen wij u om 08:40 uur het gebouw weer te verlaten zodat de kinderen op 
tijd kunnen starten met de marktplaats. 
 
 
 



7 Project over (gezond) leven van de International Learners 

 
International Learners  lopen The Daily Mile 

De International Learners delen deze periode hetzelfde thema:  Toen ik een baby was, Ik leef, Wat 
eten we vandaag? Een leven lang fit, alles draait om gezonde gewoontes en hoe die je leven 
beïnvloeden. Zo zijn we met z’n allen van groep 1 tot en met groep 9 op dinsdag 28 januari 
jongstleden gestart met het lopen van The Daily Mile. Een internationaal beweegprogramma voor 
scholen. 
The Daily Mile is een korte pauze om de benen te strekken en het brein wakker te schudden. We 
lopen en rennen rondjes over het schoolplein, gaan via de fiets poort, over het trottoir  naar de 
andere fietspoort en zo verder weer naar het schoolplein. Dit duurt 15 minuten. Dat kan ieder 
moment van de dag, want je hebt er geen speciale kleding of materiaal voor nodig. Iedereen kan 
meedoen in z’n eigen tempo. De kinderen verbeteren door het lopen van The Daily Mile hun 
conditie, ze hebben een extra sociaal moment en verbeteren zo ook de sfeer in de klas. 
In de klassen hangen posters waarop kan worden aangegeven wanneer The Daily Mile gelopen is,  
daarnaast kunnen de kinderen hun eigen prestaties bijhouden en verbeteren. 
Uit onderzoek is gebleken dat The Daily Mile lopen tijdens de lesdag niet ten koste gaat van de 
leerprestaties van de leerlingen. Integendeel! Er is gebleken dat de kinderen juist beter opletten 
tijdens de lessen.  
Wilt u meer weten over The Daily Mile , kijk dan op www.thedailymile.nl  
 
8 EHBO: Durf jij te helpen? 
Op 10 januari 2020 zijn de groepen 7 en 8 gestart met een verkorte EHBO cursus. Enthousiaste 
vrijwilligers van het Rode Kruis en ouders verzorgen deze lessen. De eerste les hebben de kinderen 
geleerd dat zij allereerst moeten letten op gevaar alvorens zij hulp gaan verlenen. Ze hebben geleerd 
iemand die dreigt flauw te vallen van een stoel te halen en ervaren dat EHBO best lastig kan zijn.  In 
de komende lessen zullen zij o.a. leren hoe zij wondjes kunnen verbinden. Wat ze moeten doen bij 
een verslikking of brandwonden. Ook zullen zij leren hoe zij met een bewusteloosslachtoffer moeten 
omgaan en deze stabiel te leggen. 

Bent u nieuwsgierig geworden? Wilt u zelf een erkend kinder EHBO-diploma halen? Het Nederlandse 
Rode Kruis afdeling Leidschendam geeft op zaterdag 8 en 15 februari een training aan volwassenen. 
Meer informatie kunt u vinden op https://www.rodekruis.nl/leidschendam-
voorburg/nieuwsbericht/cursus-eerste-hulp-aan-babys-en-kinderen-20200208/ 

Het nieuwe LABdag programma start na de voorjaarsvakantie met een boekenprogramma van 
Kinderboekwinkel In de Wolken, begrijpend lezen, muziek en geschiedenis in combinatie met 
burgerschap/recht/maatschappij leer. Wordt vervolgd… 

 
 
 
 
 

http://www.thedailymile.nl/
https://www.rodekruis.nl/leidschendam-voorburg/nieuwsbericht/cursus-eerste-hulp-aan-babys-en-kinderen-20200208/
https://www.rodekruis.nl/leidschendam-voorburg/nieuwsbericht/cursus-eerste-hulp-aan-babys-en-kinderen-20200208/


9 Lustrum; Kronenburgh 5 jaar 
Dit jaar bestaat onze school 5 jaar dus tijd voor een feestje. Niet zomaar een feestje maar ons eerste 
lustrum! 
 
Omdat de vloer van de gymzaal in september nog niet gereed was lukte het niet om het lustrumfeest 
in september, de maand dat we 5 jaar bestonden, te vieren. Maar het gaf ons wel de mogelijkheid 
om langer na te denken over een mooi programma. De lustrumcommissie, bestaande uit Titia, 
Annemiek, Peter, Rochelle en Larissa willen jullie graag hierin meenemen.  
Het belangrijkste: de datum!  
Woensdag 20 mei aanstaande zal het lustrumfeest plaatsvinden. Dus save the date. Een feest is pas 
echt leuk als we er allemaal zijn! Naast de ouders en kinderen van onze school zullen we ook de 
directe buren en de alumni met hun ouders uitnodigen.  
Het programma tijdens schooltijd staat zo goed als vast en het programma na schooltijd voor alle 
genodigden begint ook al aardig vorm te krijgen. Zodra we hierover meer kunnen vertellen zullen we 
jullie hierover natuurlijk op de hoogte stellen. Maar zoals we het nu kunnen overzien wordt het een 
enorm leuk feest. 
 
10 Schoolschaken Voorburg  
Kronenburgh team 1 heeft wederom de voorronde gewonnen in Voorburg, net als vorig jaar. En, 

team 2 mist op een haar na kwalificatie voor de halve finale van de HSB, met een nette 9de plaats. 

 

Ook dit jaar deden weer 2 teams van Kronenburgh mee aan de voorronde schoolschaken in Voorburg 

voor basisschool teams. Team 1 was het team dat vorig jaar het NK bereikte, bestaande uit David, 

Finley, Simon en Jeltje . Team 2 was een heel nieuw team, bestaande uit Friso, Eelco, Lennard, Max 

en Alessandro. Beide teams kwamen direct goed uit de startblokken, en wonnen hun eerste ronde. 

Van team 1 was dat naar verwachting, maar aangezien team 2 geheel nieuw was, was dat een blijde 

verrassing.  In ronde 2 moesten de teams, tegen elkaar! Dit mondde uit in een ruime overwinning 

van team 1: geen verrassing, maar voor team 2 toch even wennen, na die eerste ronde. De volgende 

ronde moest team 1 tegen de nr. 2 van vorig jaar, team Essensteijn 1. In een pittig duel kon hier de 

toon worden gezet, en dat gebeurde: met 3-1 werd gewonnen, en stond team 1 voorlopig 

bovenaan. Team 2 herpakte zich ook, en speelde 2-2 gelijk in deze 3de ronde, en stond daar mee 

netjes in de middenmoot. In ronde 4 had team 1 het zwaar te verduren, tegen het eerste team van 

de St. Maartsensschool. David wist op bord 1 al snel een voorsprong te creëren, maar 1 voor 1 

verloren zijn ploeggenoten, en werd er met 3-1 verloren. In de 5de ronde   verloor de St. 

Maartensschool van Essensteijn, daardoor kwam Kronenburgh net voorop te staan dankzij meer 

gewonnen individuele partijen. en dat bleef zo na winst in ronde 5 en 6. Ook team 2 ging rustig 

verder, ronde 4 werd weer gewonnen, ronde 5 weer verloren, en ronde 6 weer gewonnen. 

 

Team 1 stond bovenaan, met een kleine voorsprong op Essensteijn, maar moest de laatste ronde wel 

winnen voor de toernooiwinst. Dat lukte overtuigend met 4-0, en daarmee was de winst en natuurlijk 

ook de kwalificatie voor de halve finale binnen!  Team 2 moest ook aan de bak: winst in de laatste 

ronde zou vrijwel zeker ook plaatsing voor de halve finale betekenen! Helaas stond het team vrij snel 

met 2-0 achter, en werd uiteindelijk door een 3-1 verlies de 9de plaats behaald. Erg netjes, met 50% 

van de punten. Topscoorders van de teams werden uiteindelijk Max (van team 2) en David (van team 

1), goed gespeeld allemaal! 

 

Uiteindelijk heeft iedereen het naar zijn zin gehad. Voor team 1 gaat het 9 februari verder in Den 

Haag, en team 2 heeft een mooie ervaring gehad. Met dank aan Hans Stokking voor de begeleiding 

en organisatie! 



 
11 Schrijver Koos Meinderts bij de groepen 6, 7 & 8 op bezoek 
Op 4 en 5 februari ging het gerucht als een lopend vuurtje door de school; de schrijver Koos 
Meinderts komt langs. En wat vonden de leerlingen er van? Een kleine selectie uit de opmerkingen: 

- Hij vertelde over zijn eerste verhaal en dat vond ik super leuk. Koos vertelde hoe hij op 
ideeën kwam en dat was interessant. Ook had hij een prentenboek voor oudere kinderen 
geschreven; de man met de zeegroene ogen. 

- Hij vertelde leuke verhalen en ik heb geleerd hoe ik fantasie kan hebben en dat ga ik 
gebruiken. 

- Zijn verhalen zijn erg goed en leuk. Hij is aardig en kan heel mooi vertellen, vooral het verhaal 
over de man met de zeegroene ogen. 

- Koos kan zo mooi vertellen dat ik gelijk een paar van zijn boeken wil lezen. 
- Dank voor uw komst en ik vind u heel grappig om een boek over de club van lelijke kinderen 

te schrijven. 
 
12 Stagiaires 
Vanaf de week van 10 februari zijn we een stageschool geworden. We starten met drie stagiaires van 
de flexibele PABO Hogeschool Leiden. Deze stagiaires starten in de groep van meester Willy (juf 
Mylène), meester Wil (juf Hanna) en meester Wim (juf Charlotte). Volgende nieuwsbrief zullen zij 
zich aan u voorstellen. 
 
13 Achter de schermen:  Hoe worden de zaak- en creatieve vakken aangeboden bij  Kronenburgh 

De zaak- en creatieve vakken worden aan de leerlingen van Kronenburgh aangeboden via een 
thematische aanpak met behulp van IPC en/of ander bronnen. We hebben  een overkoepelend 
thema waarin gedurende een bepaalde periode alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De 
vakken staan  niet meer op zichzelf, maar zijn in elkaar verstrengeld. Leerlingen leren verbanden zien 
tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende 
invalshoeken. 
We zijn lid van IPC Nederland. Voor zowel de International Learners als de Gifted stroming maken we 
gebruik van de thema’s als leidraad en/of bronnenboek. Het is een methodiek in plaats van een 
methode. 
Wat centraal staat in beide stromingen  zijn de leerdoelen. De leerdoelen zijn ingedeeld op 
kennisdoelen, vaardigheidsdoelen en internationale doelen.  Aan het onderdeel vaardigheidsdoelen 
hebben we assessment for learning gekoppeld. Het Assessment for Learning programma is het 
beoordelingsproces voor de meest belangrijke vaardigheden. De thema’s  geven de leerling continue 
de mogelijkheid om deze vaardigheden te oefenen, te evalueren en te verbeteren. Dit gebeurt aan 
de hand van leertaken en een effectieve feedback die past bij de verschillende leeftijdsfases van het 
kind. Kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en leren doelgericht werken aan 
kennis, vaardigheden en inzicht. Bovendien is er aandacht voor zelfvertrouwen, begrip voor elkaar en 
ontdekken van eigen talenten. 
Beide stromingen proberen meer in te spelen op de eigen leerlingenpopulatie. Bij de International 
Learners heeft elk thema een internationaal leerdoel, terwijl bij de Gifted stroming meer 
dieptevragen en leerdoelen gesteld worden. 
Voor komend schooljaar willen we de thema’s van International Learners als Gifted nog meer aan 
elkaar te koppelen. Meer informatie over IPC: http://ipc-nederland.nl/ipc/wat-is-het-ipc 
 
Hartelijke groet, mede namens Team Kronenburgh  
 
Ingeborg de Wolff      
Directeur Kronenburgh 

 

http://ipc-nederland.nl/ipc/wat-is-het-ipc


 


