NIEUWSBRIEF 7
Maart 2020

Beste ouders/verzorgers,
In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:
1 In het kort:
o Nieuws rond de verbouwing
o Naschoolse Activiteiten
o Ouderbetrokkenheid
o Ouderpanel-avond
o Uitstapjes van de groepen rond projecten
o Ouder bedankavond
o Schoolreis / studiereis
o Verkeer in de buurt
2 Belangrijke data vanaf maart 2020
3 LAB dag: nieuw programma voor de groepen 7 & 8
4 Lustrum; Kronenburgh
5 De rubriek ‘Even voorstellen’
6 De rubriek ‘Achter de schermen’
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In het kort
Nieuws rond de verbouwing
Afgelopen maandag is onze eigen gymzaal in gebruik genomen. Wat heerlijk dat we weer in onze
school naar de gym kunnen. We hadden gehoopt dat alle werkzaamheden afgerond zouden zijn,
maar dat is nog niet helemaal gelukt. De laatste puntjes worden nog op de -i- gezet. De kleedkamers
worden geschilderd en er komt nieuw zeil op de vloer in de kleedkamers en de gangen rond de
gymzaal. De wanden in de kelder zijn nu waterdicht, maar de vloer is nog niet helemaal droog. Daar
wordt nog aan gewerkt, zodat er snel een ‘legokelder’ ingericht kan worden. De meubels staan al
klaar.
Naschoolse activiteiten
Binnenkort starten de taalsporten en zijn we op zoek naar ‘natuurouders’.
Daarnaast starten de Rijswijkse Kindertuinen (voorheen Rijswijkse Schooltuinen) vanaf 25 maart
weer. Geïnteresseerd? Kijk op de website www.schooltuinenrijswijk.nl.
Voor meer uitgebreide informatie over deze activiteiten; zie onder aan deze nieuwsbrief.
Woensdag 11 maart is het weer tijd voor het Cruyff Court 6 VS. 6 toernooi op het Cruyff Court aan de
Klaroenstraat, inschrijven kan t/m zondag 8 maart.

Ben jij jongen of meisje en ben jij 10,11 of 12 jaar en wil jij meedoen? Schrijf je team snel in.
Team naam:
Naam Spelers (minimaal 6 spelers) + geboorte datums:
Naam Begeleider (16+) + Telefoonnummer +Email
Je kunt de teaminschrijving sturen naar: k.dewit@haaglandenbeweegt.nl / 06-5360996
Ouderbetrokkenheid
Begin van het schooljaar zijn we wat streng begonnen met het aangeven wanneer u als ouder
welkom bent in de school. Natuurlijk zien wij u graag, u bent tenslotte onze partner in de begeleiding
van uw kind. In de afgelopen periode zijn er een aantal momenten geweest dat wij u uitgenodigd
hebben in de groepen. Hier zullen wij mee doorgaan. U hoort via de leerkrachten wanneer er weer
zo’n ‘kijk’ moment zal plaats vinden. We hopen u ook te zien op de Ouderpanel-avond.
Ouderpanel-avond
Graag nodigen we u uit voor een ouderpanel-avond. Een mogelijkheid om met u in gesprek te gaan
over verschillende onderwerpen, zoals genoemd in het oudertevredenheidsonderzoek, aangevuld
met andere onderwerpen. Dit doen we aan de hand van een aantal stellingen in kleine groepjes
zodat we echt in gesprek kunnen met elkaar.
Dit vindt plaats op woensdag 18 maart. Het programma is als volgt:
• 18.45 – 19.00 Inloop
• 19.00 – 19.45 Ouderpanel
• 19.45 – 20.00 Napraten (eventueel inloop 2e groep bij veel aanmeldingen)
U kunt zich aanmelden via de AC , bij veel aanmeldingen houden we 2 sessies op deze avond. U krijgt
via de AC te horen of u om 18.45 of om 19.45 uur wordt verwacht. Dit gaat op basis van aanmelding.
Uitstapjes van de groepen rond projecten
Zoals u misschien gemerkt heeft worden er regelmatig culturele uitstapjes georganiseerd als
onderdeel van de projecten en thema’s waar de leerlingen aan werken. We proberen er voor te
zorgen dat de groepen ongeveer evenveel uitstapjes doen. Toch lukt dit niet altijd en daar zijn
verschillende redenen voor:
- Niet iedere activiteit is geschikt voor alle groepen/leeftijden
- Sommige activiteiten zijn alleen in een bepaalde periode beschikbaar
- Er zijn niet genoeg geschikte momenten bij de organisatie van de activiteit
- We hebben niet genoeg begeleiders
Daarnaast realiseren we ons dat het voor u, ouders/verzorgers, prettig is om op tijd te weten
wanneer er een activiteit plaatsvindt. Helaas zijn wij daar ook daarvoor afhankelijk van de
organiserende instelling. Soms krijgen we op een (te) laat moment te horen dat we op een bepaalde
datum/tijdstip mogen komen, waardoor we weinig tijd hebben om de activiteit te communiceren en
het vervoer en/of de begeleiding te regelen. We hopen dat u hiervoor begrip voor heeft.
Ouder bedankavond
Ook dit schooljaar gaan we weer een moment organiseren om alle hulpouders te bedanken. Hoe dit
moment eruit gaat zien is nog een verrassing.
Schoolreis/studiereis
Zoals u bij de belangrijke data kunt zien organiseren we in de week van 22 juni de schoolreisjes voor
de groepen 1 tot en met 4 en de studiereis voor de groepen 5 tot en met 8. Meer informatie zult u
binnenkort ontvangen via een speciale Nieuwsflits rond dit onderwerp.

Verkeer in de buurt
Om een goed beeld van de problematiek over het verkeer rond Kronenburgh te krijgen zult u een
bericht krijgen om mee te doen aan een enquête van de gemeente Rijswijk. De leerlingen van de
groepen 6,7 & 8 zullen deze vragenlijst op school invullen en voor de andere groepen willen we
vragen of u deze enquête wilt maken. Meer informatie over dit onderwerp volgt in een Nieuwsflits.
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Belangrijke data vanaf maart 2020 (niet volledig, wijzigingen zijn nog mogelijk)

18 maart
19.00 uur Ouderpanel-avond
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 groep 7 & 8 *
25 april
Meivakantie
12 mei
Start afnemen Entreetoets groep 7
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
22/23/24 juni
Studiereis groepen 7/8**
23 juni
Schoolreisje groepen 1 t/m 4
24 /25 juni
Studiereis groepen 5 & 6**
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 is zeer gewenst (voor vragen kunt u bij de leerkracht of AC terecht)
** Wijziging in data
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LABdag
Na iedere vakantie start er weer een nieuw programma van de LABdag. De programma onderdelen
van de LABdag voor de komende periode zijn:
- In de Wolken met een boekenprogramma door meester Michel
- Muziek door meester Martijn
- Kinderrechten door juf Wietske
- Engels (conversatie) door juf Elske
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Lustrum Kronenburgh Heel Kronenburgh bakt! En meer…
20 mei 2020 is het zover, het eerste lustrumfeest van onze school. Naast een mooi dagprogramma
hebben we ook een bakwedstijd! Heel Kronenburgh bakt! Alle kinderen en ouders mogen meedoen.
Wat moet je doen? Je moet nadenken over wat je wilt bakken. Er zijn namelijk verschillende
categorieën:
1 Zoete taarten
2 Cakes
3 Muffins en brownies
4 Koekjes
5 Hartige taarten
6 Hartige broodjes
Het gaat er vooral om hoe de taarten, koekjes, muffins, brownies en broodjes smaken. Als je deze
met heel veel marsepein of fondant versiert gaat dat ten koste van de smaak. Niet doen dus! In elke
van de 6 categorieën kun je een prijs winnen! Vind je het leuk om te bakken en heb je een heel lekker
recept dat we moeten proeven…. Geef je dan op voor de eerste editie van Heel Kronenburgh bakt!
Je kunt je aanmelden via het volgende emailadres: heelkronenburghbakt@gmail.com.
In je email vermeld je:
• Je naam
• Hoe oud je bent
• Welke groep je zit
• In welke categorie je wilt meedoen
Voor de ouders geldt hetzelfde; geef je naam op en in welke categorie je wilt meedoen. Voor de
volwassenen hebben we een aparte wedstrijd met eigen prijzen. De baksels zullen door een jury
worden beoordeeld op onze feestdag. Iedereen mag natuurlijk proeven. We vragen de proevers een
kleine bijdrage voor een stukje taart, cake, muffin, brownie, koekje of broodje. Deze bijdragen zijn
voor het goede doel … een “vogelnest schommel” voor het nieuwe schoolplein.
Als je je hebt ingeschreven nemen we contact met je op over de vervolg procedure van de
bakwedstrijd. Let op de inschrijving eindigt op dinsdag 5 mei. We hopen dat er heel veel kinderen en
volwassenen meedoen!!
Maar…er is nog meer lustrum nieuws…
Naast dat we ons laten verrassen door alle enthousiaste deelnemers van Heel Kronenburgh bakt!
zullen er nog meer activiteiten op de middag van ons lustrumfeest zijn. De kinderen zullen namelijk
de hele dag aan iets werken en het resultaat daarvan zal op twee momenten aan u worden getoond.
Wat het is… dat verklappen we niet. Maar natuurlijk hopen we wel dat u allemaal aanwezig zult zijn
zeker ook omdat alle kinderen hieraan meewerken. Dus vragen we u niet alleen woensdag 20 mei in
u agenda te zetten maar vragen wij u om vanaf 14.15 uur tot 17.00 uur uw agenda vrij te houden
voor het lustrumfeest!
Voor deze middag hebben we niet alleen mensen nodig die komen feestvieren maar ook ouders
nodig die willen helpen dit feest mogelijk te maken. Vind je het leuk om:
• 19 mei de school klaar te maken voor het feest; of
• 20 mei in de middag of (een deel van) de middag te worden ingezet voor allerlei activiteiten?
Geef je dan op! Dit kan met een berichtje via Whatsapp bij Larissa (06-47 77 84 14) of via juf Titia of
juf Annemiek.
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Even voorstellen: Stagiaires
In de vorige nieuwsbrief is beloofd dat de stagiaires zich zouden voorstellen. De introductie van juf
Hanna bij de International Learners Juniors volgt in de nieuwsbrief van april.

Juf Mylène bij International Learners Juniors
•

Mijn naam is Mylène en ik ben 29 jaar oud. Ik werk sinds kort op de Montessori school
Oegstgeest als leerkrachtondersteuner. In 2014 ben ik afgestudeerd aan de SPH opleiding van
de Hogeschool Leiden. Helaas was de richting 'gesloten jeugdzorg' dat jaar behoorlijk op de
schop gegaan en kon ik geen werk in mijn afstudeerrichting vinden. In de afgelopen jaren heb
ik ook een horeca-opleiding gevolgd, maar ik heb besloten dat ik toch graag iets wilde doen
met mijn oorspronkelijke diploma. Ik ben toen de PABO gaan doen en in de tussentijd
begonnen in de kinderopvang als Pedagogisch Medewerker op de BSO.
Ik ga het onderwijs in omdat ik mezelf goed in staat acht grote groepen te managen. Ik haal
er veel plezier uit om anderen dingen aan te leren/te vertellen. Daarnaast vind ik werken met
kinderen een van de leukste dingen die er is. Elke dag is anders en er zijn vaak antwoorden die
je als volwassene niet kan voorspellen. Voor mijn opleiding zal Kronenburgh waarschijnlijk de
laatste stage zijn. Afgelopen drie stages heb ik mij gericht op het geven en ontwikkelen van
lessen, dit heb ik dan ook naar eigen zeggen redelijk goed onder de knie. Ik zal mij daarom
deze stage meer richten op het schrijven van ontwikkelingsplannen, rekenproblemen en het
toepassen van de didactiek binnen het klassenmanagement.

Juf Charlotte bij coach seniors 1
Mijn naam is Charlotte en ik loop komende tijd op dinsdag mee in groep 7/8 bij meester Wim. Ik
volg de flexibele deeltijd PABO opleiding aan de Hogeschool Leiden. Voordat ik aan de PABO
begonnen ben heb ik gewerkt als advocaat en bedrijfsjurist. Ik heb de overstap naar het onderwijs
gemaakt omdat ik het voorbestaan van goed onderwijs heel belangrijk vind en graag kinderen
help met het ontwikkelen en het ontplooien van hun talenten. Ik ben al een paar dinsdagen in de
groep geweest en heb al een aantal leuke activiteiten met de kinderen kunnen doen. Ik heb veel
zin in de komende periode en hoop veel van en met de kinderen te mogen leren.
In de volgende editie zal niet alleen stagiaire Hanna van de International Learners mediors zich
voorstellen, maar ook juf Diana en juf Kathy van de premium starters.
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Achter de schermen:
Cognitieve training Universiteit Leiden door Vonne Houben (Masterstudente School Psychologie)
Op school ben je de hele dag bezig met leren en met het oplossen van (bijvoorbeeld)
rekenproblemen. Het SLO (stichting leerplan ontwikkeling) identificeert probleem oplossen als een
21ste eeuwse vaardigheid. We leven in een digitale tijd waarin de wereld razendsnel verandert (en
veranderd is) en informatie zo veel toegankelijker maar ook zo veel meer geworden is. Om kinderen
voor te bereiden op de wereld van morgen, zijn er de 21ste eeuwse vaardigheden.
Probleem oplossen is er daar dus één van. Als basisschoolleerling krijg je al volop te maken met het
oplossen van problemen – maar hoe gaan zulke processen eigenlijk in zijn werk?
De groep 7 kinderen uit Coach-Seniors 1&2 staan daar deze weken bij stil, tijdens een cognitieve
training ontwikkeld vanuit de Universiteit Leiden. Belangrijke onderdelen in deze training zijn leren
over leren (of met een moeilijker woord: metacognitie), oefenen met het werkgeheugen en
probleem oplossen bij rekenen. Het onderzoek is gebaseerd op een eerder onderzoek uit 2015.
Ik mag voor mijn afstudeeronderzoek deze training geven aan 23 hele gezellige kinderen en
onderzoeken in hoeverre zij baat hebben bij de training. Aan de hand van een stappenplan leren ze
om sommen eens goed onder de loep te nemen en bij elk stapje stil te staan. Bij een vak wat je
makkelijk afgaat doe je dat misschien al automatisch, maar wat gebeurt er als je met moeilijkere
sommen of problemen te maken krijgt? Het idee is dus dat deze training niet alleen helpt voor de
uitdagingen van nu, maar ook van later.

Pilot Groeilessen door Els Kok, projectleider www.ontwerpenindeklas.nl & Yashika Daswani,
Honours-student Hogeschool Leiden
De groep van juf Sophia (Coach - Medior Seniors) heeft meegedaan aan een pilot van Groeilessen.
Deze lessencyclus is in eerste instantie ontworpen door Ingeborg de Wolff en wordt verder
ontwikkeld in samenwerking met Els Kok & Joke Vischedijk van Ontwerpen in de Klas. In drie lessen
hebben de kinderen bedacht waarin ze beter willen worden, hoe ze dat willen aanpakken en hoe ze
dat gaan volhouden.
Een nieuw jaar komt vaak met goede voornemens: je wilt op tijd komen, geduldiger zijn, niets
vergeten of een opgeruimd huis. Je wilt je gedrag veranderen of een nieuwe vaardigheid aanleren,
omdat het voor jezelf fijner of makkelijker is. Of omdat anderen er last van hebben en dat uiteindelijk
voor jezelf ook niet fijn is. Gedrag veranderen kan lastig zijn, want wij mensen houden van
gewoontes. Doordat we iets steeds op dezelfde, vertrouwde manier doen zijn sterke verbindingen in
onze hersenen ontstaan, een soort snelwegen. Voor een gedragsverandering of het aanleren van een
nieuwe vaardigheid moet je nieuwe verbindingen maken. In het begin zijn dat nog maar paadjes en
nog lang geen snelwegen. Het is lastig voor je om van die nieuwe paadjes gebruik te maken, terwijl er
al vertrouwde snelwegen bestaan. Maar ook die nieuwe paadjes kunnen uitgroeien tot snelwegen als
je ze maar veel gebruikt!
Mooi om te zien hoe serieus de kinderen hiermee aan de slag gaan en hoe open ze delen waaraan ze
werken. De sfeer in de klas is veilig, kinderen steunen elkaar. Ze ervaren tijdens de Groeilessen dat
iedereen weleens ergens tegenaan loopt en iets wil veranderen, dat jij niet de enige bent. In de
eerste les hebben de kinderen het veranderspel gespeeld en iets gekozen waarin ze beter willen
worden. In de tweede les hebben ze gebrainstormd over manieren om het aan te pakken. Deze
lessen waren een duik in de theorie van gedragsverandering.
In de afsluitende les hebben de kinderen een 'talisman' gemaakt die hen eraan herinnert waarin ze
willen groeien. Dat helpt je als je weer die snelweg wilt nemen in plaats van het nieuwe paadje. Een
jongen heeft als groeidoel het opruimen van zijn la gekozen. Hij maakt als talisman een voorbeeld
van hoe hij het niet wil (rommelige la) en hoe hij het wel wil (opgeruimde la). Een meisje heeft een
knuffel ontworpen met een vakje waarin peptalk-briefjes zitten. Een ander kind wil graag rustiger
blijven. Hij maakt een Japanse tempel, daar houdt hij van en het betekent ook rust voor hem. Mooi
om het enthousiasme en de betrokkenheid bij de kinderen te zien. We hopen dat ze de spreuk van
Pippi Langkous goed onthouden bij het oefenen: "Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het
wel kan." Vast wel!
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.
Hartelijke groet, mede namens Team Kronenburgh
Ingeborg de Wolff
Directeur Kronenburgh

Beste meisjes, jongens en ouders,
Over een paar weken begint het voorjaar en het seizoen voor de kindertuinen! Vanaf 25
maart tot september kun je weer tuinieren op de Rijswijkse Groei en Bloei Kindertuinen
complexen. Alle kinderen vanaf groep 3 kunnen een tuintje krijgen. Maar ook de jongere
kinderen hebben de mogelijkheid te tuinieren op de zogenaamde “ouder/kind” tuintjes.
Ouders en belangstellenden zijn altijd van harte welkom, om een kijkje te komen nemen of
om af en toe te helpen.
De afmeting van een kindertuin is ongeveer 20m², en de bijdrage bedraagt slechts €10,- per
kind, voor een heel seizoen tuinieren. Je tuiniert 2 keer per week van 16.00 tot 17.30 uur,
aan één van de twee Kindertuinen complexen:
- aan de Eikelenburglaan: maandag en donderdag
- aan het Julialaantje (vlakbij de kinderboerderij): maandag, dinsdag en vrijdag.
Tijdens de 6 weken zomervakantie is de tuin drie avonden per week een paar uur open, dan
kan je zelf bepalen op welke avonden je komt tuinieren, al is het maar even om te oogsten of
water te geven. Kan je zelf niet? Geen probleem! Ouders, oma’s, opa’s of vrienden mogen in
de vakantie periode komen helpen om je tuin bij te houden.
De kinderen leren onder begeleiding hun tuintje te bewerken, in te zaaien, te beplanten en
goed te verzorgen. Alle zaden en plantjes worden verstrekt. We werken volgens een zaai
schema. Tuingereedschap en gieters zijn aanwezig.
Alle bloemen, zoals zonnebloemen, droogbloemen, dahlias en alle groenten, zoals sla,
andijvie, uien, kolen, bietjes, prei, winterwortelen, aardbeien, courgettes en nog veel meer,
uit je eigen tuintje mag je mee naar huis nemen, en dit is allemaal onbespoten.
Heb je zin in tuinieren gekregen?
Vul onderstaand aanmeldingsbriefje in en stuur het op. Of geef je op via e-mail:
schooltuinenrijswijk@caiway.net.
Op maandag 25 maart en dinsdag 26 maart beginnen we met tuinieren. Ben je te laat met
aanmelden kom dan naar de tuin op 28 maart om 16.00 uur naar de Eikelenburglaan of 29
maart naar het Julialaantje, als er nog tuinen beschikbaar zijn, schrijven we je ter plekke in.
Kijk op de website voor meer informatie: www.schooltuinenrijswijk.nl.
Met vragen kun je altijd terecht bij mevr. S.v.d. Kooij, tel. 06 - 237 42 426

Stuur dit aanmeldingsbriefje zo spoedig op naar:
Mevr. S.v.d. Kooij, Wenenweg 34, 2548TX Den Haag, tel. 06 - 237 42 426

