NIEUWSBRIEF 8
April 2020
Beste ouders/verzorgers,
Gisteravond heeft het kabinet aangekondigd dat de genomen maatregelen in de strijd tegen het
coronavirus worden verlengd tot en met 28 april. Voor het onderwijs betekent dit concreet dat
scholen gesloten blijven tot en met de meivakantie (tot en met 8 mei). De week voorafgaand aan 28
april maakt het kabinet bekend of en hoe de maatregelen verlengd worden.
De minister-president benadrukte dat we het coronavirus alleen samen onder controle krijgen. Hij
riep op de maatregelen na te leven en zoveel mogelijk thuis te blijven. Ook in de meivakantie.
Wij realiseren ons dat deze uitzonderlijke situatie veel invloed heeft op ieders leven. Naast de
onzekerheid in deze tijd zijn er gelukkig ook veel positieve dingen. Via ZOOM en ons digitale
schoolbord zien we allerlei mooie initiatieven vanuit de leerlingen langskomen. We merken dat de
dagelijkse ZOOM momenten voor veel leerlingen belangrijk zijn om weer even met de leerkracht en
de klasgenootjes (op afstand) contact te kunnen hebben.
Het team van Kronenburgh zet zich sinds de sluiting van de school keihard in om het onderwijs te
kunnen geven volgens onze visie. Ook de komende tijd zal iedereen zich blijven inzetten om op een
passende manier het onderwijs op afstand in te blijven vullen. We realiseren ons, dat ook voor u als
ouder/verzorger, deze nieuwe vorm van onderwijs allerlei gevolgen heeft. Laten we samenwerken,
zodat we kunnen meedenken op het moment dat u een knelpunt ervaart. Neem gerust contact op
met de leerkracht of directie.
We blijven ook onze maatschappelijke taak vervullen om noodopvang te bieden aan kinderen met
ouders in een cruciaal beroep. Graag horen van u op de vrijdag of u opvang nodig heeft voor uw
kind(eren) voor de week daarop volgend.
In deze nieuwsbrief vindt u verder nog de volgende onderwerpen:
1
School Maatschappelijk Werk (SMW) en ondersteuning vanuit de gemeente
2
In het kort:
• Werken via ZOOM
• Digitale etiquette regels
• Verkeersveiligheid/Schoolroute.nl
• Verbouwing
• LABdag
• Ziekmelden
3
Wijzigingen data
4
De rubriek ‘Even voorstellen’
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School Maatschappelijk Werk (SMW) en ondersteuning vanuit de gemeente

Beste ouders/verzorgers,
In maart van dit jaar ben ik op de Kronenburghschool begonnen als school maatschappelijk werker.
Omdat de gesprekken met kinderen, ouders en leerkrachten nu natuurlijk stilliggen en de school
gesloten is, wil ik u graag via deze weg vertellen wat het school maatschappelijk werk ook in deze tijd
voor u kan betekenen.
Als schoolmaatschappelijk werker ondersteun ik ouders, kinderen en leerkrachten bij het zoeken
naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben met school, opvoeding of
de thuissituatie. De maatregelen rondom het coronavirus hebben veel invloed op het alledaagse
leven van ieder gezin.
Wellicht loopt u tegen zaken aan zoals:
Zit uw kind niet lekker in zijn of haar vel?
Hebt u vragen over de opvoeding of het gedrag van uw kind?
Hebt u vragen over de (thuis)werkhouding van uw kind?
Het schoolmaatschappelijk werk kan advies geven over dagschema's, concentratie, motivatie e.d.
Voor vragen over de schoolvakken inhoudelijk (taal, rekenen etc.) kunt u gewoon bij de leerkracht
van uw kind terecht.
Hebt u vragen over de uitleg die u aan uw kind geeft over het coronavirus?
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?
Is de economische situatie van uw gezin veranderd en maakt u zich zorgen over de financiën,
huisvesting of het betalen van schoolspullen van uw kind(eren)? Ik kan evt. meedenken en uitzoeken
hoe we jullie kunnen helpen.
De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk, wel stel ik de interne begeleider en indien nodig
leerkracht op de hoogte van de start en het einde van het contact. Overleg met derden gebeurt
alleen als u daar toestemming voor geeft. Er zijn geen kosten verbonden aan school maatschappelijk
werk.
U kunt mij bellen/mailen:
Irma Kuijpers
Telefoon: 06 -24957486
E-mail: i.kuijpers@smw-basisschool.nl
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag.
Vanwege de corona maatregelen zal mijn werkrooster er nu soms anders uitzien. Maar op een
bericht of email reageer ik zo snel mogelijk.

Ondersteuning vanuit de gemeente
Ook vanuit de gemeente is er ondersteuning mogelijk voor alle inwoners met ondersteuningsvragen,
al dan niet als gevolg van de coronacrisis, kunnen terecht bij het Sociaal
Servicepunt (www.sociaalservicepunt.nl). Zij geven informatie, advies en ondersteuning en
koppelen hulpvragen aan aanbod (ook particuliere initiatieven). Hun telefonische beschikbaarheid is
vanaf 23 maart verruimd. Het Sociaal Servicepunt maakt onderdeel uit van het gemeentelijke
crisisteam zodat snelle opvolging kan plaatsvinden indien nodig.
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In het kort…

Werken via ZOOM
We merken dat nog niet alle leerlingen (op tijd) in kunnen ZOOMEN, mochten er vragen of
problemen zijn wilt u die dan kenbaar maken aan de leerkrachten? Zij willen u graag helpen. Mocht
het zo zijn dat uw kind geen ‘device’ heeft dan kunnen we dit bij de directie melden. We geven dit
dan door aan de gemeente Rijswijk en zij gaan dan kijken wat de mogelijkheden zijn.
Fijn dat u uw kind(eren) wilt ondersteunen bij de ZOOM sessies die de leerkrachten organiseren.
Mocht u vragen hebben voor de leerkracht tijdens een instructie moment, wilt u deze dan voor- of na
de instructie per mail stellen? Op deze wijze kunnen de leerkrachten hun aandacht richten op de
leerlingen.
De leerkrachten houden ook in deze bijzondere periode de schooluren aan (8.30-14.15 uur) om les te
geven. We realiseren ons dat het voor u als ouder/verzorger heel lastig is om alles thuis te regelen,
maar helaas lukt het ons niet om de ZOOM momenten aan te passen aan de individuele momenten
die soms van ons gevraagd worden.
We zijn een lerende organisatie en merken van week tot week dat we aanpassingen moeten doen.
Zo hebben we gemerkt dat het werken in (sub) groepjes, afhankelijk van het onderwerp, soms beter
werkt dan met een hele groep. Op deze wijze proberen we zo goed mogelijk gepersonaliseerd
onderwijs te blijven geven.
Nieuws rond de verbouwing
Momenteel wordt er een nieuw dak gelegd op de kleedkamers die grenzen aan de gymzaal. Op een
later moment zal de buitenkant van het gebouw geschilderd worden.
Verkeersveiligheid/schoolroute.nl (reminder voor de groepen 1 t/m 6)
De groepen 1 t/m 6 ontvingen eerder deze maand een persoonlijk formulier met daarop de
inlogcode en het wachtwoord voor het invullen van de verkeersveiligheidsenquête via
www.schoolroute.nl . Indien het formulier is zoekgeraakt of achtergebleven op school kunt u de
inloggegevens opvragen via acc@bs-kronenburgh.nl . U wordt verzocht de schoolroute in te vullen en
bijbehorende vragen te beantwoorden voor maandag 6 april.
LABdag
Voor de leerlingen die de LABdag missen komt er wekelijks een creatieve/technische opdracht vanuit
www.samenindeklas.nl, een website van ontwerpbureau Meeple en onze LABdag docent Joke
Visschedijk. Joke is op school al bekend omdat zij verschillende lessen heeft gegeven waaronder die
voor de LEGO League.
Na de meivakantie gaan we door met de LABdag. We zullen we deels doorgaan met het huidige
programma en deels starten met nieuwe vakken. Het exacte programma kunnen we nog niet
meedelen omdat dit afhankelijk is van de beschikbaarheid van de gastdocenten in deze periode. In
een volgende nieuwsbrief zullen we daar op terugkomen.
Ziekmelden
Hierbij wil ik u vragen of u de ziekmeldingen door wilt blijven geven aan de leerkracht en directie.
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Wijzigingen data vanaf april 2020
Helaas gaan de komende periode ook veel activiteiten niet door. We zijn in overleg met de diverse
organisaties hoe we dit zo goed mogelijk kunnen oplossen. We houden u op de hoogte.
blauw : nog geen informatie over bekend (nnb)
Rood: dit is een nieuwe datum
Groen: Indien mogelijk, anders wordt datum verschoven

Ouderpanel-avond
Verkeersexamen (theorie)
Kangaroewedstrijd
Schoolhockeytoernooi
Goede Vrijdag t/m Tweede Paasdag
Start CITO eindtoets
Rapport soc. /emotioneel
Programma LABdagen
Zwemsportdag groep 7 & 8 *
Meivakantie
Start afnemen Entreetoets groep 7
Anglia examen
Lustrum feest*
Hemelvaartsdag
Studiedag
Fietscontrole door wijkagent i.v.m.
verkeersexamen
Periode CITO afname
Tweede Pinksterdag
Entreetoets
Koningsspelen groepen 1 t/m 4* bij Don Bosco
Verkeersexamen (praktijk)*
Studiereis groepen 7/8
Schoolreisje groepen 1 t/m 4
Studiereis groepen 5 & 6
Grote sportdag groepen 5 & 6*
Grote sportdag groepen 7 & 8*
Musical leerlingen groepen 8
Rapport mee

Nnb indien mogelijk juni
Nnb (in ieder geval uitgesteld door organisatie)
Nnb
Gaat niet door
10 t/m 13 april
Gaat niet door
Nieuwe datum volgt
Vanaf 15 mei
Gaat niet door
25 april tot en met 10 mei
12 mei of later
18 juni
nnb
21 mei
22 mei
27 mei

18 mei/ 13 juni
1 juni
Kan t/m juni afgenomen worden
5 juni
11 juni
22/23/24 juni
23 juni
24 /25 juni
29 juni*
30 juni*
15 juli 19.00 uur
Nnb (mogelijk in combinatie
met soc-emot. Rapport)
Zomervakantie
18 juli
* Ouderhulp is zeer gewenst (voor vragen kunt u bij de leerkracht of AC terecht)
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Even voorstellen…

Leerkracht van de Premium Starters

Ik ben Kathy Baert en ik ben 40 jaar. Ik ben woonachtig in Gouda en heb 2 kinderen van 19 en 16 jaar.
In mijn vrije tijd wandel ik graag en haak ik regelmatig leuke dingen voor de klas waar ik werk.
Ik heb vorig jaar mijn Master SEN afgerond waarbij ik mij heb gespecialiseerd op gedrag en
hoogbegaafdheid. Ik vind het belangrijk dat elk kind op zijn eigen manier kan ontwikkelen en sluit
graag aan bij dit ontwikkelingsproces zodat kinderen kunnen groeien.
In Gouda ben ik werkzaam voor De Groeiling. Ik ben jarenlang leerkracht geweest op De Cirkel
waarbij ik in alle groepen heb gewerkt. Nu vervul ik nog twee functies. Ik werk een halve dag als
leerkracht van de plusklas ( groep 5 t/m 8) op De Cirkel en ik werk vanuit De GroeiAcademie
(onderdeel van De Groeiling) als leerlingbegeleider/gedragsspecialist op 2 scholen.
Omdat ik toe ben aan een andere uitdaging, kom ik graag het team van Kronenburgh twee dagen in
de week versterken zodat ik een steentje kan bijdragen in de ontwikkeling van de kinderen.
Juf Kathy
Ik hoop dat we u hiermee voldoende geïnformeerd hebben en we wensen u een goede gezondheid
toe.
Hartelijke groet, mede namens het bestuur en Team Kronenburgh,
Ingeborg de Wolff
Directeur Kronenburgh

