Nieuwsbrief Schooljaar 2020-2021
september

Beste ouder(s)/verzorger(s),
De eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar. Iets later dan gepland wegens een update van
Parnassys (het leerling volgsysteem waarmee we berichten naar u sturen), waardoor we even geen
gebruik konden maken van hun service.
De eerste schooldagen zitten er weer op en het was heel fijn om te zien en te horen hoe goed de
sfeer in de school weer was. Zo’n eerste schooldag blijft natuurlijk spannend; waar moet ik zijn, hoe
zal de nieuwe leerkracht zijn, hoe zullen de klasgenootjes zijn, wat gaan we doen… En voor je het
weet is iedereen weer gewend.
Ook goed om te zien hoe iedereen meewerkt om het brengen en halen soepel te laten verlopen,
bedankt daarvoor.
Hierbij wil ik Piet (Elisabeth Rijkels) van Piet Design, heel erg bedanken voor de ontwerpen die zij
voor de nieuwsbrief heeft gemaakt voortbordurend op het Kronenburgh logo.
In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:
1
In het kort:
Alternatieve informatieavond woensdag 9 september
Kennismakingsgesprekken
Meet & Greet voor de ouders op 9 en 11 september
Verkeersveiligheid / School of Seef: schoolbrengweek 14-18 september
Schoolfotograaf op 16 en 17 september
Herinrichting schoolplein
LABdag
Ontdek je talent: naschoolse natuurlessen
2
Emaillijst team Kronenburgh
3
Mogen wij u voorstellen: Evelyn Sies, Elise van der Swaluw, Raoul Struijk en Wouter
Verhagen
Bijlagen:
a
Formulier bereikbaarheid, allergie e.d.
b
Plattegrond lokalen met groepen
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In het kort

Alternatieve informatieavond
In de laatste nieuwsbrief hadden we goede hoop dat we in september de informatie als vanouds in
de school konden organiseren.
Gezien de situatie rond COVID-19 moeten we onze gezondheid nog steeds goed in de gaten
houden. Dit betekent dat we de informatieavond NIET in school kunnen houden.
Woensdag 9 september zult u van de directie de algemene informatie per mail ontvangen. De
leerkrachten zullen u de informatie mailen die specifiek over de desbetreffende groep en het
leerjaar gaat.
We realiseren ons dat het heel spijtig is dat we elkaar niet persoonlijk kunnen ontmoeten, want we
vinden de relatie met de ouder(s)/verzorger(s) heel belangrijk. Samen met de Activiteiten
Commissie gaan we op zoek naar andere mogelijkheden om u als ouder(s)/verzorger(s) gedurende
het schooljaar toch zo goed mogelijk bij de school te betrekken.
Kennismakingsgesprekken vanaf 7 september
We kunnen u gelukkig wel uitnodigen voor kennismakingsgesprekken met de leerkrachten. De
gesprekken kunnen online of in persoon. De leerkrachten zullen u daarover informeren en u een
uitnodiging sturen.
Meet & Greet tussen de ouders op 9 en 11 september
De Activiteiten Commissie gaf ons de tip dat om een ‘Meet & Greet’ te organiseren voor de ouders
onderling, met in achtneming van de 1,5 meter natuurlijk. Ondanks dat de informatieavond fysiek
niet door kan, wilt u misschien wel graag de andere ouders en de klassenouder van de groep van
uw kind(eren) ontmoeten. Dit gaan we doen op woensdag 9 en vrijdag 11 september van 13.45 –
14.00 uur op het schoolplein. Zoals u begrijpt kunnen de leerkrachten daar niet bij aanwezig zijn,
maar als we het na schooltijd organiseren zou het op het plein veel te vol en onoverzichtelijk
worden. We zullen op het schoolplein palen neerzetten met de groepsnaam zodat u weet waar de
andere ouder(s)/verzorger(s) van de groep van uw kind(eren) staan. U kunt uw kind(eren) weer
ophalen op de tijden en plekken waar we dagelijks gebruik van maken.
9 september:
- IL mediors
- Gifted medior seniors 1
- Gifted medior seniors 2
- IL seniors
- Gifted seniors 1
- Gifted seniors 2
- Gifted seniors 3
11 september
- Gifted starters
- IL juniors
- Gifted juniors
- Gifted junior mediors
- IL starters
- Gifted mediors 1
- Gifted mediors 2
Verkeersveiligheid rondom de school en School op Seef
Binnenkort krijgen we meer te horen over de verkeersplannen van de Gemeente Rijswijk om de
omgeving van de school veiliger te maken. We starten op 14 september met de Schoolbrengweek
van School of Seef. In de week van 14 tot en met 18 september vragen we ouder(s)/verzorger(s)
om zo min mogelijk met de auto naar school te gaan. Donderdag krijgen alle leerlingen een

envelop mee van School op Seef, waarin een brief zit met een uitdaging de ouder-kind ‘challenge’
en een wedstrijd.
Schoolfotograaf
Woensdag 16 en donderdag 17 september komt de schoolfotograaf weer naar Kronenburgh. In de
bijlage vindt u de kledingtips voor nog mooiere foto’s. Als er broertjes en zusjes die niet op
Kronenburgh zitten, maar wel graag mee op de broertje/zusje foto willen dan is het van belang dat
wij dit van te voren weten i.v.m. de planning. Dit onderdeel zal op de woensdag plaatsvinden.
Graag deze week aan Larissa van de Activiteiten Commissie doorgeven aan of u gebruik wilt maken
van de broertje/zusje foto: 06-47778414. De kledingtips heeft u ontvangen in de bijlage van een
eerder verstuurde mail.
Herinrichting schoolplein
Vóór de zomervakantie kregen we het bericht dat het schoolplein misschien toch nog in de
vakantie aangepakt zou worden. Dat is niet meer gelukt, maar we kunnen u wel het ontwerp van
de tuinarchitect laten zien. De tuinarchitect heeft de ideeën van de leerlingen en het team in een
ontwerp gezet. We gaan inzetten op een groen/blauw schoolplein. We houden u op de hoogte van
de start van de herinrichting.

LABdag
Ook dit schooljaar gaan de leerlingen van de groepen 7, 8 en 9 weer op vrijdag naar de LABdag.
De leerlingen mogen op vrijdag zelfstandig, op de afgesproken tijd, naar hun eigen lokaal gaan. De
leerkracht waarmee ze de dag starten is ook bij hun in het lokaal in de pauzes, bij het buitenspelen
en aan het einde van de dag.

Wat staat er tot de herfstvakantie op het programma:
- Lego League/techniek van juf Joke
- Muziek van meester Martijn
- Drama van juf Diana
- Weerbaarheidstraining van juf Allysha
- Schaken van meester Rick
Studiereis/schoolreis
Over de studiereis/schoolreis ontvangt u binnenkort een nieuwsflits. Het is wel belangrijk om te
weten dat we niet op de locatie gaan slapen. Voor de groepen 5 t/m 8 zal het wel om meerdere
dagen gaan zoals op de activiteiten kalender te zien is.
Ontdek je talent: naschoolse
natuurlessen
Ben je graag buiten en wil je
meer leren over de natuur en
wat daar leeft?
In samenwerking met
Haaglanden Beweegt, UP en de
Nicolaas Beetsschool hebben
we weer een leuke activiteit
georganiseerd. Vanaf 11
september starten de
naschoolse natuurlessen. De
lessen zijn wekelijks op vrijdag
van 15.45- 17.15 uur, Jaagpad 3
in Rijswijk. De lessen zijn gratis,
maar aanmelding is verplicht.
Kinderen vanaf 7 jaar kunnen
zich tot 10 september
aanmelden bij:
b.rebel@haaglandenbeweegt.nl
. Ook kinderen die bij de BSO
Jaagpad zitten kunnen zich
aanmelden.
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Emaillijst team Kronenburgh

Emailadressen team Kronenburgh schooljaar 2020-2021
Premium starters
virginia.hendriks@bs-kronenburgh.nl
Premium starters
International Learners
IL starters
diana.faassen@bs-kronenburgh.nl
IL starters
aida.berkhout@bs-kronenburgh.nl
IL starters
evelyn.sies@bs-kronenburgh.nl
IL juniors
IL mediors
IL seniors
IL seniors
Gifted
Gifted starters
Gifted starters
Gifted juniors
Gifted juniors
Gifted junior-mediors
Gifted junior-mediors
Gifted mediors1
Gifted mediors1
Gifted mediors2
Gifted medior-seniors1
Gifted medior-seniors1
Gifted medior-seniors2
Gifted seniors1
Gifted seniors2
Gifted seniors3
Directie en ondersteunend
personeel
Directeur
Ma/di/do/vr
Adjunct directeur
Do/vr
Administratie
Intern begeleider
Di/woe/do
Onderwijs assistent
Gymleerkracht
Ma/do
Diversen
Vertrouwenspersoon

Virginia Hendriks

willy.plum@bs-kronenburgh.nl
sanne.jorna@bs-kronenburgh.nl
wilma.hokke@bs-kronenburgh.nl
martijn.graat@bs-kronenburgh.nl

Diana Faassen
Aida Berkhout
Evelyn Sies
(zwangerschapsverlof juf
Aida)
Willy Plum
Sanne Jorna
Wilma Hokke
Martijn Graat

annemiek.vanschie@bs-kronenburgh.nl
elise.vanderswaluw@bs-kronenburgh.nl
jeannette.blokland@bs-kronenburgh.nl
geertje.vanderwal@bs-kronenburgh.nl
irina.berghout@bs-kronenburgh.nl
susanne.bokenkamp@bs-kronenburgh.nl
nina.vanbalen@bs-kronenburgh.nl
wouter.verhagen@bs-kronenburgh.nl
titia.steenbergen@bs-kronenburgh.nl
thami.bouziane@bs-kronenburgh.nl
raoul.struijk@bs-kronenburgh.nl
sophia.maliepaard@bs-kronenburgh.nl
miriam.kamermans@bs-kronenburgh.nl
wim.ederveen@bs-kronenburgh.nl
marina.zuidam@bs-kronenburgh.nl

Annemiek van Schie
Elise van der Swaluw
Jeannette Blokland
Geertje vd Wal
Irina Berghout
Susanne Bökenkamp
Nina van Balen
Wouter Verhagen
Titia Steenbergen
Thami Bouziane
Raoul Struijk
Sophia Maliepaard
Miriam Kamermans
Wim Ederveen
Marina Zuidam

directie@bs-kronenburgh.nl
adjunct@bs-kronenburgh.nl
administratie@bs-kronenburgh.nl
ib@bs-kronenburgh.nl
oa2@bs-kronenburgh.nl
gym@bs-kronenburgh.nl
vertrouwenspersoon@bs-kronenburgh.nl

Ingeborg de Wolff
Nina van Balen
Peter Geurse
Ellen Lammerts
Anaice Knotter
Allysha van Dijk

MR
AC
ACC

mr@bs-kronenburgh.nl
ac@bs-kronenburgh.nl
acc@bs-kronenburgh.nl

3 Mogen wij u voorstellen: onze nieuwe leerkrachten

Juf Evelyn (IL starters: zwangerschapsvervanging van juf Aida)
Mijn naam is Evelyn Sies. Ik ben getrouwd, heb een zoon van 8 en een bonusdochter van 19.
Ik ben creatief; ik maak graag muziek en poëzie en ben dol op toneelspelen.
Ik ben nu 24 jaar werkzaam in het onderwijs en ik heb in alle groepen ruimschoots ervaring
opgedaan. Met name binnen het Jenaplanonderwijs, waar ik vaardigheden leerde, die de kinderen
zichtbaar ondersteunen in de ontwikkeling van hun persoonlijkheid.
Mijn creativiteit én mijn focus op persoonlijkheidsontwikkeling, neem ik altijd mee de klas is.
Met behulp van het reguliere schoolwerk, maar ook met behulp van gesprek, spel, drama en
muziek, help ik de kinderen zichzelf en elkaar beter te leren kennen. Om zich te verbinden met
zichzelf, met de ander en met de wereld om ons heen.
Ik ben van mening dat kinderen ruimte en kansen nodig hebben om hun uniciteit en hun talenten
te ontwikkelen, en steun nodig hebben om sterker te worden in de vaardigheden die niet vanzelf
gaan.
Ik verheug mij erop om de kinderen op Basisschool Kronenburgh, samen met de ouders en de
collega’s, te gaan ondersteunen in hun ontwikkeling.

Juf Elise (Gifted starters samen met juf Annemiek)
Dit schooljaar start ik bij Kronenburgh en ik heb daar heel veel zin in! Al toen ik een jong meisje
was wist ik dat ik later met kinderen wilde werken. De opleidingen Pedagogiek en PABO sloten hier
mooi op aan en hebben mij de nodige kennis en ervaring gegeven. Vooral kinderen met een
speciale leerbehoefte vond ik interessant.
Na mijn afstuderen heb ik op verschillende plekken met kinderen gewerkt en sinds een paar jaar
sta ik weer voor de klas. Een aantal jaar heb ik gewerkt op een school voor kinderen met een
taalontwikkelingsstoornis. Daarnaast heb ik ook ervaring in het regulier en het speciaal onderwijs.
Door mijn eigen kinderen ben ik mij steeds meer gaan inlezen in kinderen met een
ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid. Hierin zal ik mij komend schooljaar nog meer gaan

verdiepen, want ik zal de opleiding tot coördinator hoogbegaafdheid gaan volgen. Alle opgedane
kennis zal ik gebruiken bij het lesgeven. Alle kinderen individuele begeleiding en maatwerk geven
vind ik heel belangrijk!

Meester Wouter (Gifted mediors 1 samen met juf Nina)
Mijn naam is Wouter Verhagen, 24 jaar en op het moment woonachtig in Rotterdam. Daar ben ik
afgestudeerd van de Pabo aan de Thomas More Hogeschool. Met een rugzak vol ervaringen vanuit
het Jenaplanonderwijs en de Pabo zal ik dit jaar starten met drie dagen in de week voor de klas
van de Gifted Mediors 1 . Samen met Nina en de leerlingen gaan we er een leerzaam, leuk en
bovenal uitdagend jaar van maken. Ik kijk er naar uit om u persoonlijk of online te ontmoeten!

Meester Raoul (Gifted medior seniors samen met juf Thami)
Mijn naam is Raoul Struijk. Ik ben 36 jaar en woon samen met mijn verloofde en twee kinderen in
Woubrugge – een klein dorpje ten noorden van Alpen aan den Rijn. Mijn aanstaande bruid heet
Maartje en onze kinderen heten Taran en Ronja. Hij is 6, en zij is 4 jaar oud.
Ik moet een eindje rijden om op woensdag en donderdag naar Kronenburgh te komen. Maar dat
heb ik er zeker voor over om aan groep 6/7 les te kunnen geven. Ik heb er erg veel zin in en hoop
dat we dit schooljaar steeds minder te maken krijgen met het coronavirus en alle gevolgen ervan.
Wat er ook op ons pad ligt, ik ben ervan overtuigd dat we er een leuk en leerzaam schooljaar van
gaan maken!

We heten de nieuwe teamleden van harte welkom en verheugen ons er op om er samen met u een
mooi schooljaar van te maken.
Neem gerust contact met ons op mochten er vragen zijn.
Hartelijke groet, mede namens Team Kronenburgh,

Ingeborg de Wolff
Directeur Kronenburgh

Bijlagen:
a
b

&

Formulier bereikbaarheid, allergie e.d.
Plattegrond lokalen met groepen.

Nina van Balen
Adjunct directeur

