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In het kort

Aanvangstijden school bij slecht weer
Mocht het weer in de komende periode heel slecht zijn (denk aan flinke plensbuien, hagel, etc.)
dan mogen de leerlingen die op de eerste verdieping zitten bij aankomst op school zelfstandig
naar hun klaslokaal gaan. Ze hoeven dus niet te wachten tot het tijdstip waarop ze normaal naar
binnen gaan. De leerkrachten halen deze leerlingen dus NIET op.
Als vanzelfsprekend gaan wij er vanuit dat ouders onderling en van de leerkracht 1,5 m afstand
houden bij het ophalen en wegbrengen van uw kind. Ook willen we u vragen om aan de overkant
van de straat te blijven wachten bij het ophalen (graskant). Op deze manier kunnen we de
veiligheid van elkaar goed blijven garanderen.
Schoolmelk
FrieslandCampina, heeft haar concept veranderd. Waar iedere ouder voorheen een schoolmelkabonnement kon afsluiten voor zijn/haar kind, gaat de zuivelfabrikant nu nog maar aan 200
scholen gratis schoolmelk leveren. Scholen konden zich aanmelden voor het nieuwe
schoolmelkprogramma, waarbij scholen zuivel (yoghurt, melk of karnemelk enz. ) zou ontvangen
voor twee of drie dagen in grote hoeveelheden i.p.v. individuele verpakkingen. FrieslandCampina
maakt hierbij de keuze over wat het zou leveren. Helaas kon niet iedere school geselecteerd
worden. Wij zaten helaas niet bij de deelnemende scholen. Het is dus niet meer mogelijk om een
abonnement af te sluiten voor een individuele leerling.
LABdag
Het programma tussen de herfst- en de kerstvakantie is (wijzigingen voorbehouden):
- Groeilessen
(executieve functies)
Juf Els Kok
- Rots en water
(groepsbinding)
Juf Karin van Doorn
- Muziek
(creatieve vorming)
Meester Martijn
- Tekentechnieken
(creatieve vorming)
Juf Diana
- Escape room
(creatief denken)
pre-university leerlingen van het
Gymnasium Novum
Verkeersveiligheid /School op Seef
Eerder dit jaar is de enquête over de verkeerssituatie naar en rond de school door veel
ouders ingevuld. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze enquête heeft de gemeente
Rijswijk een opzet gemaakt voor verkeersveiligheid rondom de school. In oktober wordt het
plan voor een nieuwe verkeersveiligheidszone rondom onze school vastgesteld en
geagendeerd wanneer de uitvoering zal plaatsvinden.
RT/Extra ondersteuning
Onze school ontvangt dit jaar een subsidie van het ministerie van OCW en VWS, om aan een
vastgesteld aantal kinderen een inhaalprogramma aan te bieden naar aanleiding van de
periode waarin het onderwijs op afstand werd aangeboden. Bij dit aanbod proberen wij
zoveel mogelijk kinderen te betrekken die extra hulp kunnen gebruiken op het gebied van
taal, rekenen en sociaal-emotionele ondersteuning. Met leerkrachten, intern begeleider en
remedial teachers hebben we afgestemd welke kinderen hiervoor in aanmerking zouden
komen. Juf Geertje en juf Jeanette bieden RT op het gebied van rekenen, taal en spelling. De
ouders van de geselecteerde kinderen hebben hier intussen een brief over ontvangen.
Juf Irina biedt ondersteuning op sociaal emotioneel gebied met behulp van tekenen. De
ouders van de geselecteerde kinderen ontvangen daar deze week een brief over.
Ook zijn er plannen voor een Rots en water training na schooltijd. Hierover krijgt u later meer
informatie.

Schoolplein
De gemeente Rijswijk is akkoord met het ontwerp van de herinrichting van het schoolplein en
we wachten in spanning af wanneer ze gaan starten. Gezien de grootte van een dergelijk
project verwachten we dat het pas tijdens een langere schoolvakantie kan plaatsvinden.
Gevonden voorwerpen
Op 5, 7 en 9 oktober staat Peter tussen 14.00 en 14.15 buiten met een tafel vol gevonden
voorwerpen.
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Schoolbord
Helaas is het COVID-19 virus nog steeds onder ons. Dagelijks krijgen wij te maken met
verkouden of zieke leerkrachten, zieke kinderen en/of zieke ouders. Dit geeft extra
uitdagingen aan het te geven onderwijs.
Als school vinden wij het belangrijk om uw kinderen zo continu mogelijk van onderwijs te
voorzien.
We hebben als school daarom besloten om naast Zoom ook het middel ‘schoolbord’ schoolbreed in te zetten.
Wat is schoolbord?
Schoolbord is een online platform, ontwikkelt om de communicatie en begeleiding op
afstand makkelijker te maken.
Op het platform zet de leerkracht taken of een weektaak klaar waar uw kind aan kan werken
zolang hij of zij thuis zit.
Ook kan uw kind het platform gebruiken om te chatten met andere kinderen, bestanden te
delen met de leerkracht, berichten te sturen aan de leerkracht en zijn of haar weektaak in te
plannen. Het vervangt het vele mailverkeer waar we tijdens het onderwijs op afstand mee te
maken hebben gehad. Daarnaast biedt het de leerlingen een stukje zelfstandigheid, zij zijn zo
instaat om zonder tussenkomst van ouders met de leerkracht en medeleerlingen te
communiceren.
Wanneer wordt schoolbord in gezet?
Schoolbord is het platform voor de leerling op het moment dat deze (zelfstandig)
thuisonderwijs moet volgen. In sommige klassen is ervoor gekozen schoolbord ook in de klas
in te zetten.
Indien de leerkracht thuis in quarantaine zit en niet ziek is, wordt de begeleiding op afstand
daarnaast ondersteund met Zoom.
Hoe komt mijn kind bij schoolbord?
Uw kind kan inloggen op: https://tinyurl.com/Kroonbord
De inloggegevens worden door de leerkracht met uw kind gedeeld.
Wij willen u vragen om de website bij de favorieten (of op een andere bekende plek) op te
slaan, zodat hij of zij hier makkelijk bij kan.
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Parro
Vorig jaar zijn we als school een pilot gestart met het communicatiemiddel Parro. Na
positieve reacties in de pilot hebben we dit jaar besloten er school-breed mee te starten.
Wat is Parro?
Parro is een communicatiemiddel om berichten naar de leerkracht te sturen en van de
leerkracht te ontvangen. Ook zet de leerkracht Parro in om een hulp vraag te stellen (denk
aan vrijwilligers/materiaal/etc.) en om oudergesprekken in te plannen.
Ziekmeldingen kunnen vanaf nu ook via Parro. U stuurt de leerkracht dan een bericht met de
ziekmelding.
Hoe kunt u het gebruiken?
De leerkracht van uw kind verstuurt via Parro een uitnodiging om hieraan deel te nemen. U
ontvangt deze uitnodiging in uw mail.
U kunt Parro gebruiken via een app die te downloaden is in de appstore van uw telefoon of
via een webpagina: login.parro.com
Mocht u nog vragen hebben over het gebruik of de deelname, kunt u deze aan de leerkracht
van u groep stellen.
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Lego League
Ouders gezocht voor begeleiding First Lego League
Voor de First Lego League zoeken wij voor dit seizoen extra ondersteuning. Wij zoeken
ouders en verzorgers die kunnen Organiseren en Coachen. Vaardigheden op het gebied van
constructie en programmeren zijn handig, maar niet noodzakelijk. Immers het bouwen en
programmeren doen de teamleden zelf. Ben jij zo’n ouder of verzorgen en heb je van half
oktober 2020 tot eind Januari zin en tijd (om de week op vrijdag) voor de begeleiding van het
FLL-Team van de Kronenburgh? Meld je dan aan via
Fll.kronenburgh@gmail.com
De eerste bijeenkomst voor de begeleiders is gepland op Vrijdag 9 oktober van 14:30-15:15
Locatie FLL lokaal begaande grond naast het lokaal van Juf Annemiek
FIRST LEGO League (FLL) is een internationale wedstrijd gebaseerd op LEGO voor leerlingen
van 9 t/m 15 jaar, die wordt georganiseerd door FIRST (For Inspiration and Recognition of
Science and Technology. In het seizoen 2018/2019 deden meer dan 35.140 teams van
kinderen in de leeftijd van 9 tot 15 jaar*, uit meer dan 100 landen mee aan de First Lego
League wedstrijden. De kinderen ontwikkelen op deze manier hun (21e-eeuwse)
vaardigheden en zijn op een creatieve manier bezig met wetenschap en technologie. Ze
worden geïnspireerd om te experimenteren en kritisch te denken.
Kickoff Video van dit seizoen
https://www.youtube.com/watch?v=IxpXg5J5WdY&feature=youtu.be
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Naschoolse activiteiten

Koor
Dit jaar starten we met koor na schooltijd onder leiding van juf Jannelieke. Jannelieke heeft
vorig jaar ook de musical van groep 8 begeleid. Zij gaat met de kinderen aan de slag om een
aantal liedjes van de musical Joseph in te studeren. Deze brengen zij gezamenlijk op de
laatste vrijdag voor de kerstvakantie ten gehore voor de kinderen van de school. Voor
deelname aan het koor dit jaar is er een kennismakingsbijeenkomst.
De kennismakingsbijeenkomst is op 9 oktober om 14.30 in de gymzaal. Het is voor de
bijeenkomst handig als de kinderen een liedje uit een hoofd kunnen zingen. Dit liedje mogen
ze zelf kiezen.
Het oefenen voor de liedjes start in november. De exacte data worden later bekend gemaakt.
U kunt uw kind opgeven vanaf groep 4.
Opgeven kan via: adjunct@bs-kronenburgh.nl
Schaken van meester Rick
Helaas kunnen de schaaklessen van meester Peter dit jaar niet doorgaan. We hebben wel
gemerkt dat veel kinderen schaken leuk vinden. Gelukkig heeft meester Rick, die ook op de
LABdagen schaakles geeft, aangeboden om de schaaklessen toch door te laten gaan.
Wij willen daarom inventariseren of er voldoende belangstelling is voor schaken buiten
schooltijd om. Het gaat om een basisgroep en een groep voor gevorderden. Meester Rick
geeft dan les aan groep 1 van 14.15-15.15 en groep 2 van 15.15-16.15 uur op een dinsdag.
Het start dan na de herfstvakantie op 27 oktober en duurt tot de meivakantie. Kosten zijn 5
euro per kind per les. In totaal 20 lessen. Totale kosten zijn 100 euro. Je kan zo dan ook
meedoen met (online) schoolschaak toernooien tegen andere kinderen over de hele wereld
en een officieel schaakdiploma halen.
Laat weten via adjunct@bs-kronenburgh.nl of via juf Ingeborg of je hier interesse in hebt.
Sportproeverij
De Sportproeverij is terug! Een reeks van 6 woensdagen naschoolse sport waar elke week
een andere sport gedaan zal worden. Dit is ook i.s.m. sportverenigingen in Rijswijk. Er zijn
een beperkt aantal plekken dus wees er snel bij. Hieronder de praktische informatie over
deze reeks. Let op, inschrijven is verplicht en de aanmelding is pas definitief als je een
bevestiging per mail hebt gekregen van Bibi. Tot bij de Sportproeverij! Voor meer informatie:
Programmacoördinator Bibi: b.rebel@haaglandenbeweegt.nl.
Periode:
Leeftijd:
Leeftijd:
Thema:
Dag:
Locatie:

Woensdag 4 november t/m woensdag 9 december.
4 t/m 7 jaar 14:30 - 15:30 uur
8 t/m 14 jaar 15:30 - 16:30 uur
Sportproeverij, elke week een andere sport
Woensdag
Gymzaal Basisschool Kronenburgh, Broekslootkade 95-97, 2281 TC Rijswijk

Inschrijven kan via: https://forms.gle/1dFMf1nXnPdW8vWU8

Type cursus door typetuin
Typetuin biedt een cursus blindtypen aan vanaf maart 2021. Bij voldoende interesse wordt
de cursus ook bij Kronenburgh aangeboden voor leerlingen vanaf groep 6. Bij de Typetuin
leert je kind typen in zijn/haar eigen tempo. De typecoach let tijdens de klassikale lessen op
de houding en neemt de persoonlijke leerdoelen door. Tijdens het thuis online oefenen
begeleidt de coach je kind ook op afstand. Binnen 13 weken haalt 13% van de cursisten een
typediploma. Je kunt de cursus ook al eerder afronden als je kind klaar is voor het examen.
Voor meer informatie zie de bijlagen.
Zwemmen na schooltijd
Voor veel mensen is zwemmen de gewoonste zaak van de wereld. Toch kan niet ieder kind
zwemmen. De gemeente Rijswijk heeft veel sloten, vijvers en parken en kunnen zwemmen is
niet alleen leuk maar ook belangrijk voor de veiligheid van kinderen. Hoewel de eerste
verantwoordelijkheid hiervoor bij ouders/verzorgers ligt, vindt de gemeenteraad van Rijswijk
dat het belangrijk is dat zoveel mogelijk kinderen leren zwemmen en een zwemdiploma A
behalen.
U kunt het inschrijfformulier uit de bijlage invullen en inleveren op 5 oktober tussen 18.1519.00 uur bij Sportcentrum De Schilp. Voor meer informatie zie bijlage.
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Voorstellen: Stichting KEI Rijswijk
“Graag wil ik u voorstellen aan KEI Rijswijk, KEI Rijswijk zet zich in voor kinderen met een
ooievaarspas woonachtig in de gemeente Rijswijk. Ons motto is: “Samen bouwen aan de
toekomst van Rijswijkse kinderen’’.
De ondersteuning vanuit KEI Rijswijk bestaat uit het aanbieden van goederen
(schoolspullenpas, computerregeling, decemberregeling en fietsregeling) en in de vorm van
vergoeding (schoolreis- werkweekregeling). Deze ondersteuning wordt geboden om de]
kosten van een schoolgaand kind iets te verlichten. KEI Rijswijk is een zelfstandige stichting
met een AMBI status. Meer informatie over KEI Rijswijk kunt u vinden op www.keirijswijk.nl.
Om gebruik te kunnen maken van de regelingen van KEI Rijswijk dient het kind in het bezit te
zijn van een actieve ooievaarspas. Mocht u benieuwd zijn of u in aanmerking kan komen voor
een ooievaarspas of wilt u de ooievaarspas aanvragen? Kijk dan voor meer informatie op
www.ooievaarspas.nl of op https://www.rijswijk.nl/inwoners/producten/ooievaarspasaanvragen
Vragen over KEI Rijswijk kunt u stellen aan onze consulent, Emma Kager. Ze is te bereiken via
de mail; emma@keirijswijk.nl of telefonisch op 06-44558441. Ook is er iedere dinsdag inloop
van 10:00-12:00 bij het kantoor van KEI Rijswijk in de bibliotheek aan de vliet. “
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Achter de schermen: onze nieuwe adjunct directeur
Dit jaar heb ik de kans gekregen om 2 rollen te vervullen. Namelijk die van
leerkracht en adjunct-directeur. Leerkracht ben ik op donderdag en vrijdag
bij de klas Gifted mediors 1. Adjunct-directeur ben ik op dinsdag en
woensdag.
Een mooie kans om de school een stap verder te helpen en tegelijkertijd
mijzelf verder te ontwikkelen.
Een van mijn dagen als adjunct-directeur zet ik in voor de coaching en
begeleiding van leerkrachten op school. Dit doe ik door middel van de Kronenburgh
Academy, een aantal bijeenkomsten voor nieuwe leerkrachten waarin in vogelvlucht de
belangrijkste punten van het Gifted onderwijs en het hoogbegaafd-zijn wordt behandeld.
Ook is er ruimte op deze dag voor de andere leerkrachten om bij elkaar te gaan kijken om zo
van en met elkaar te leren.
De andere dag zet ik in om onderwijsinhoudelijk aan de slag te gaan. Hierbij kunt u denken
aan onderwijsplannen, subsidie verantwoordingen etc. Deze dag biedt ook de gelegenheid
om bij de veel verschillende aspecten van het directeurschap mee te kijken en hiervan te
leren. Ik heb enorm veel zin om er een goed jaar van te maken.
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Schoolreis:

Het uitstapje van de middenbouw naar Ayers Rock

Dit jaar was kamp een beetje anders dan de andere jaren, omdat de kinderen er niet bleven
slapen. Verder deed de beleving dit jaar niet onder voor de andere jaren. Bij de activiteit
vlotten bouwen leerden de kinderen zelf een vlot te bouwen van 4 boomstammen en 4
plastic tonnen. Het leggen van de knopen was voor veel kinderen een uitdaging. Varen op je
eigen vlot en daarbij zorgen dat je met elkaar de goede kant op peddelt, zorgde voor veel
overleg en elkaar helpen. Bij de activiteit hindernisbaan moesten veel kinderen hun angst
overwinnen en doorzetten als een hindernis niet in een keer genomen kon worden. Vooral
de activiteit ‘zorg dat je aan de overkant van het water komt’, leverde soms tranen en
weerstand op. Ondanks dat zijn alle kinderen over het water gekomen en hebben zodoende
genoten van hun eigen doorzettingsvermogen en behaalde resultaat. Mooi om te zien was
ook hoe de kinderen elkaar aanmoedigen en hielpen om het toch voor elkaar te krijgen.
De volgende dag waren er samenwerkingsspelletjes voor kleinere groepen, waarbij het doel
alleen bereikt kon worden als er werd samengewerkt. Ook hierbij werd veel aangemoedigd
en geholpen.
Het eten, ook verzorgd door Ayers Rock, werd met smaak opgegeten en het weer werkte
doorgaans goed mee. Tijdens een regenbui was er een mooi momentje voor wat rust door
lekker te lezen of gezellig een bordspelletje te doen. De kinderen hebben een gezellig,
uitdagend en leerzaam kamp gehad.
Wij hopen u weer goed geïnformeerd te hebben via deze uitgebreide nieuwsbrief.
Hartelijke groet, mede namens Team Kronenburgh,
Ingeborg de Wolff
Directeur

&

Nina van Balen
Adjunct directeur

