
 

NIEUWSBRIEF 1 

Schooljaar 2021-2022 

september 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
In deze Nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: 
 
1 Nieuws: 
 - Covid-19 en nieuwe regels 
 - Informatieavond 
 - Schooltijden 
 - Gymlessen 
 - Werkdagen  
 - Renovatie schoolgebouw 
 - Schoolplein 
 - Reguliere ouderbijdrage en schoolreis 
 - TalentenLAB 
 - Verkeerssituatie rond Kronenburgh (zie bijlagen) 
 
 
2 Kalender september 2021 (wijzigingen voorbehouden) 
 
3 Emailadressen team Kronenburgh 
  
4 Naschoolse cursussen 
 - Gitaarlessen 

- Typecursus (zie ook bijlage) 
 - Shogi 

- Schaken 
- Natuurlessen; Cromvliet Ontdekt  
 
 

 
 
 
 

 
 



1 Nieuws  
 
Covid-19 en nieuwe regels 
Op vrijdag 13 augustus is er een nieuw moment van besluitvorming geweest. Met het laatste OMT-
advies en de kabinetsbesluiten daarover is duidelijk geworden op welke manier het schooljaar voor 
het primair onderwijs van start kan gaan. 
Wat verandert er voor het primair onderwijs? Personeel hoeft zich niet meer twee maal per week 
preventief te testen als zij immuun zijn (twee weken na volledige vaccinatie). Daarnaast zijn er de 
volgende regels: 

- Volwassenen blijven 1,5 meter afstand van elkaar houden (denk aan teamleden onderling of 
ten opzichte van ouders en andere externen op school) 

- Ouders mogen beperkt op school worden ontvangen 
- Schoolkampen en excursies mogen onder voorwaarden plaatsvinden 
- Grote bijeenkomsten zonder 1,5 meter afstand zijn nog niet mogelijk 
- Basisregels zoals ‘thuisblijven bij klachten en dan testen bij GGD’ en ‘vaak handen wassen’ 

blijven van kracht evenals eerdere adviezen zoals aan het einde van het vorig schooljaar 
blijven nog van kracht 

Protocol-basisonderwijs.pdf (lesopafstand.nl) 
 
Informatieavond woensdag 8 september 
Naar aanleiding van de maatregelen zoals aangegeven door het Coronateam van het Ministerie van 

Onderwijs willen we voor de informatieavond zowel een digitaal als fysiek moment organiseren in 

verband met de 1,5 meter afstand regel. U ontvangt binnenkort van de leerkracht(en) van uw 

(kind)eren een bericht waarin u aan kunt geven waar uw voorkeur ligt. Op basis daarvan kunnen we 

bepalen of één of meerdere bijeenkomsten nodig zijn. Wij denken hierbij aan een aparte avond voor 

de International Learners en de Gifted groepen. 

Schooltijden  
De schooltijden voor komend schooljaar zijn (in ieder geval tot de herfstvakantie): 
8.20-14.05 uur :  Voor de leerlingen van de International Learners 
8.30-14.15 uur :  Voor de leerlingen van de Gifted groepen 
 
Uitzondering: 

- De leerlingen van IL seniors maken op de vrijdag gebruik van andere tijden i.v.m. het 
TalentenLAB programma: 8.30-14.15 uur  

- Op de eerste schooldag mogen de ouders van de leerlingen van IL starters en Gifted starters 
om 8.35 uur via de poort van nummer 97 het schoolplein op om via het raam afscheid te 
nemen van hun kind(eren) 

 
In de weken tot de herfstvakantie zullen de leerkrachten de leerlingen buiten vóór de school 
ophalen. Bij welke deur kunt u de leerkracht van uw kind(eren) vinden: 

- Poort bij nr. 95 (rechts als u vóór de school staat):  IL mediors   
- Op de stoep vóór de school bij nr. 95:    Gifted medior seniors 1 

Gifted seniors 2, Gifted seniors 3 
- Voordeur nr. 95:      IL starters, Gifted starters 
- Voordeur nr. 97:     IL juniors, Gifted starter juniors 
- Deur gymzaal nr. 97:     Gifted junior mediors 1 
- Poort bij nr. 97:      Gifted junior mediors 2 
- Op de stoep vóór de school bij nr. 97:    IL seniors, Gifted medior seniors 2 

Gifted seniors 1 
 



 
 

De toegangsdeuren (inclusief poortdeur) dienen na doorgang steeds weer gesloten te worden, 

zodat geen onbevoegden het gebouw of het schoolplein binnen kunnen komen.  De deuren 

(inclusief) poortdeur sluiten bij aanvang van de lessen. 

 
Gymlessen  

Maandag 30 augustus starten gelijk de gymlessen van meester Koen Oexman.  

Graag maandag 30 augustus de gymspullen meegeven aan uw kind(eren). 

 

Werkdagen 

Directie:   Ingeborg de Wolff; maandag t/m donderdag 
    Inloop spreekuur: dinsdag van 8.30-9.00 uur 

Nina van Balen; donderdag en vrijdag  
(maandag en dinsdag voor de klas) 

Interne begeleiding:  Anke van der Meer; dinsdag t/m donderdag (vrijdag voor de klas) 
Administratie/conciërge: Peter Geurse; maandag t/m vrijdag 
 
Renovatie schoolgebouw 

Ook deze zomerperiode is weer gebruikt om te werken aan de renovatie van het schoolgebouw. De 

lokalen en ruimte aan de voorkant van het schoolgebouw zijn van een nieuw plafond voorzien. 

Daarnaast zijn de ramen en deuren aan de voorkant van het gebouw zijn in de lak gezet. In de eerste 

schoolweek zal de schilder nog aan de zijkant/poortkant van het gebouw bezig zijn met afrondende 

werkzaamheden. Dit betekent dat leerlingen die met de fiets komen, volgende week alleen de poort 

bij de hoofdingang (nr. 97) kunnen gebruiken om hun fiets te stallen. 

Volgend schooljaar wordt het houtwerk aan de achterkant van het gebouw en de schuren 

geschilderd. 

 

Schoolplein 

Tijdens de zomervakantie is, door de firma Buitensfeer en de Gemeente Rijswijk, hard gewerkt om 

het schoolplein een nieuw gezicht te geven. Fase 1 is volbracht. Hieronder ziet u een paar foto’s 

van de nieuwe situatie: 

  



 
In de volgende fase zullen er nog een drietal speeltoestellen geplaatst worden op plekken waar nu 

nog zand en boomstammen liggen. Voor één van de toestellen hebben we financiering kunnen 

vinden. Daarnaast gaan we nog activiteiten ontplooien, zoals een sponsorloop, om ook de andere 

speeltoestellen aan te kunnen schaffen. Mocht u nog ideeën hebben, neem dan gerust contact 

met ons op. In de komende periode zullen we een aantal pallets gaan plaatsen waar de leerlingen 

mee kunnen spelen en bouwen. Om de nieuwe aanplant de ruimte te geven om te groeien en te 

bloeien mogen de leerlingen voorlopig niet op de plekken met aarde spelen. De leerlingenraad 

gaat nadenken hoe ze hun medeleerlingen bewust en verantwoordelijk kunnen maken voor het 

behoud van ons nieuwe schoolplein. 

Buitenspelen geeft zeker bij regenachtig weer vieze schoenen. Daarom dragen alle kinderen altijd 

sloffen of slippers in de klas. De schoenen staan onder de jas die hangt aan de kapstok in de gang. 

Wij vragen ouders van kleuters ook een paar laarzen op school te zetten.  

 

Reguliere ouderbijdrage en schoolreis 

In de week van 30 augustus zult u een brief ontvangen over de reguliere ouderbijdrage. 
Zoals op elke school vraagt ook Basisschool Kronenburgh aan alle ouders de ‘reguliere’ vrijwillige 
ouderbijdrage. De besteding van ‘reguliere’ vrijwillige ouderbijdrage is onafhankelijk van de 
verschillende leerprogramma’s.  

De ouderbijdrage is voor dit jaar opnieuw vastgesteld op € 120,00 per leerling voor een geheel 
schooljaar. De ouderbijdrage wordt o.a. besteed aan het groepsbudget, de schoolreis, feesten (denk 
aan Sinterklaas, Kerst en Pasen) en de inschrijfkosten voor bijvoorbeeld schoolwedstrijden waarvoor 
geen Rijksbekostiging bestaat. Indien er een meerdaagse schoolreis wordt georganiseerd kan nog 
een vrijwillige aanvullende ouderbijdrage worden gevraagd per overnachting (binnen de € 120,00 is 
één schoolreisdag inbegrepen). Deze bijdrage is vrijgesteld van BTW. 
 
Sinds schooljaar 2020-2021 organiseren we onze schoolreis in het begin van het schooljaar. We laten 
de schoolreis aansluiten bij de Gouden Weken waarbij het accent op de groepsvorming ligt. Aan het 
einde van het schooljaar organiseren we voor de leerlingen een afsluitende activiteit met hun groep. 
 
TalentenLAB 
De nieuwe naam van de LABdag is TalentenLAB. Vanaf dit schooljaar valt onder TalentenLAB niet 
alleen het programma van de leerlingen van de groepen 7/8/9, maar ook de lessen op het gebied van 
talentontwikkeling voor alle leerlingen op Kronenburgh. De groepen t/m 6 krijgen van de eigen 
docent en een collega docent van ons team les in een vak op dit gebied. Hierbij kunt u denken aan 
executieve vaardigheden en onderzoekend- en ontwerpend leren. De lessen die gegeven worden zijn 
een voortzetting van ons bestaande programma, maar in een nieuw jasje. 
De TalentenLAB-lessen voor de groepen 7/8/9 zijn iets anders ingericht dan het vorige schooljaar. We 
starten met 2 gastlessen per groep van ieder een dagdeel tot de kerstvakantie. Na de herfstvakantie 
volgt dan een wisseling van de vakken.  
De volgende vakken komen tot de herfstvakantie aan bod: 

- Sportcircuit   meester Jari 
- Lego League   juf Joke 
- Muziek    meester Martijn 
- Persoonsvorming  juf Irina 

 



Later in het schooljaar volgen er weer meerdere gastlessen op één dag voor de senior leerlingen. 
In de volgende Nieuwsbrief volgt meer achtergrondinformatie over de filosofie achter het 
TalentenLAB. 
  
Verkeerssituatie rond Kronenburgh 
In de bijlagen treft u een brief van de wijkagenten met als doel een veilige verkeersituatie rond 
Kronenburgh te creëren. 
 

2 Kronenburgh kalender september 2021 
 
Voor september hebben we de volgende activiteiten staan: 

 
augustus  

30 augustus Eerste schooldag 

  

september  

6 september Start kennismakingsgesprekken 

8 september* Informatieavond (start 19.00 uur) 
Een tweede datum kan volgen i.v.m. corona maatregelen 

21 september** Schoolreis: IL mediors, Gifted junior mediors 1, Gifted junior 
mediors 2 

 Prinsjesdag: Let op dit is GEEN vrije dag voor (leerlingen op) 
scholen in Rijswijk 

22 september Studiedag (leerlingen zijn vrij) 

23 september** Schoolreis van IL seniors, Gifted medior seniors 1, Gifted 
medior seniors 2, Gifted seniors 1,2 en 3. 

24 september** Schoolreis dag 2: IL seniors, Gifted seniors 1,2 en 3. 

 Schoolreis: IL starters, IL juniors, Gifted starters en Gifted 
starter juniors 

 
 

*N.a.v. de maatregelen zoals aangegeven door het Coronateam van het Ministerie van Onderwijs 

willen we voor de informatieavond zowel een digitaal als fysiek moment organiseren. U ontvangt van 

de leerkracht(en) van uw (kind)eren een bericht waarin u aan kunt geven waar u voorkeur ligt. Op 

basis daarvan kunnen we bepalen of één of meerdere bijeenkomsten nodig zijn. Wij denken hierbij 

aan een aparte avond voor de International Learners en de Gifted groepen. 

**U zult via de leerkracht(en) van uw kind(eren) op een later moment meer specifieke informatie 

ontvangen over de schoolreis. Voor de leerlingen van de groepen 7, 8 en 9 geldt dat zij twee 

schoolreisdagen hebben, maar dit schooljaar nog zonder een overnachting. De groepen op 24 

september gaan naar verschillende locaties. 

 



Emailadressen team Kronenburgh schooljaar 2021-2022 

Premium starters   

Premium starters aida.berkhout@bs-kronenburgh.nl  Aida Berkhout 

International Learners   

IL starters barbara.soethout@bs-kronenburgh.nl Barbara Soethout 

IL juniors willy.plum@bs-kronenburgh.nl  
Willy Plum 

IL mediors diana.faassen@bs-kronenburgh.nl  Diana Faassen 

 nina.vanbalen@bs-kronenburgh.nl Nina van Balen 

IL seniors wilma.hokke@bs-kronenburgh.nl  
Wilma Hokke 

Gifted   

Gifted starters annemiek.vanschie@bs-kronenburgh.nl  Annemiek van Schie  

 rob.krabbendam@bs-kronenburgh.nl Rob Krabbendam 

Gifted starter juniors jeannette.blokland@bs-kronenburgh.nl Jeannette Blokland  

 geertje.vanderwal@bs-kronenburgh.nl Geertje vd Wal 

Gifted junior mediors1 wouter.verhagen@bs-kronenburgh.nl Wouter Verhagen 

Gifted junior mediors2 titia.steenbergen@bs-kronenburgh.nl Titia Steenbergen 

Gifted jr mr2 & sr1 yvonne.koelewijn@bs-kronenburgh.nl Yvonne Koelewijn 

Gifted medior seniors1 thami.bouziane@bs-kronenburgh.nl Thami Bouziane 

 susanne.bokenkamp@bs-kronenburgh.nl Susanne Bökenkamp 

Gifted medior seniors2 miriam.kamermans@bs-kronenburgh.nl Miriam Kamermans 

Gifted seniors1 sophia.maliepaard@bs-kronenburgh.nl Sophia Maliepaard 

Gifted seniors2 wim.ederveen@bs-kronenburgh.nl Wim Ederveen 

Gifted seniors3 marina.zuidam@bs-kronenburgh.nl Marina Zuidam 

Directie en ondersteunend 
personeel 

 
 

Directeur 
Ma/di/woe/do 

directie@bs-kronenburgh.nl 
Ingeborg de Wolff 

Adjunct-directeur do/vr & 
Ondersteuningsprogramma 

adjunct@bs-kronenburgh.nl  
Nina van Balen 

Administratie 
Ma t/m vrij tot 15.00 uur 

administratie@bs-kronenburgh.nl 
Peter Geurse 

Intern begeleider 
Di/woe/do 

ib@bs-kronenburgh.nl  
Anke van der Meer 

Onderwijsassistent & 
leerkracht Engels 
Ma t/m do 

oa@bs-kronenburgh.nl 
Anaice Knotter 

Ondersteuningsprogramma irina.berghout@bs-kronenburgh.nl Irina Berghout 

Gymleerkracht 
Ma/do 

gym@bs-kronenburgh.nl  
Koen Oexman 
 

Diversen   

Vertrouwenspersoon vertrouwenspersoon@bs-kronenburgh.nl   

Bestuur bestuur@bs-kronenburgh.nl   

MR mr@bs-kronenburgh.nl  

AC ac@bs-kronenburgh.nl  

Invalleerkracht virginia.hendriks@bs-kronenburgh.nl   

Invalleerkracht martijn.graat@bs-kronenburgh.nl  

 



 

 

3 Naschoolse cursussen 
 
In de vorige nieuwsbrief hebben we u informatie gegeven over een aantal naschoolse activiteiten die 
in het najaar zullen gaan starten: 

- Maandag 30 augustus:    Gitaarlessen van docent Mike Williams 
- Donderdag 28 oktober:   Shogi door de Nederlandse Shogibond 
- Woensdag 6 oktober 2021:   Typecursus door Typetuin/Brightskill (zie bijlagen) 
- Vrijdag 10 september 2021:  Schaaklessen door Rick Delahaye 
- Informatie volgt z.s.m.:  Natuurlessen Cromvliet Ontdekt 

 
 
Gitaarles door Mike Williams 
Mijn naam is Mike Williams en dit schooljaar zal ik voor het tweede seizoen gitaarlessen geven op 
basisschool Kronenburgh. De lessen starten in de week van 6 september aanstaande en worden 
gegeven op de maandagmiddagen vanaf 14.15 u. tot in de avond. 
Ik studeerde aan het Rotterdams Conservatorium en is in het bezit van de akte muziekonderwijs                        
en het diploma uitvoerend musicus. Al 25 jaar ben ik met veel plezier werkzaam als gitaardocent op 
muziekscholen/ basisscholen en als privé-docent. Al meer dan 20 jaar ben ik verbonden met de 
O.B.S. Eduard van Beinum in Rotterdam Hillegersberg.                                                                                                                       
De lessen zijn bedoeld voor alle leerlingen vanaf 7 jr. De lessen zijn individueel of in tweetallen.                                  
Alle belangrijke facetten van het gitaarspelen worden behandeld, zoals de speelwijze, (houding),                                
het notenlezen voor gitaar (AMV), liedbegeleiding, akkoordspel, stemmen enz. 
Het schooljaar wordt verdeeld in 3 termijnen, per termijn kan een leerling doorgaan of stoppen.  Als 
een leerling in een al lopende termijn begint dan wordt uiteraard alleen betaald voor de lessen                      
die de leerling vanaf dan nog in die termijn krijgt. Er wordt dus betaald vanaf het instapmoment tot 
het einde van de dan lopende termijn. Gedurende de schoolvakanties zijn er geen lessen.Het is 
gebruikelijk dat een leerling eerst een gratis en vrijblijvende proefles doet. Ieder jaar geven de 
leerlingen een uitvoering. 
 
Als u interesse heeft in de gitaarles voor (u en/of) uw kind dan kunt u contact opnemen met: 
m.williams4@ziggo.nl / tel. 06-28367242 / Website: www.gitaarlesnemen.com                         
 
Shogi door de Nederlandse Shogibond 
Shogi is een traditioneel strategisch bordspel dat zijn oorsprong vindt in Japan. De Japanse cultuur 
en  denkwijze zijn dan ook sterk verbonden met het spel. Shogi wordt wel “Het spel van de 
generaals” genoemd. Vanaf komend schooljaar zullen we op Kronenburgh samen met de 
Nederlandse Shogi bond naschoolse activiteiten organiseren. Hier zullen de kinderen de mogelijkheid 
krijgen om dieper in te gaan of de leerstof en de Shogi activiteiten die ze tijdens de labdagen zullen 
doen. Met een uitgebreid programma zullen de enthousiaste begeleiders de kinderen kennis laten 
maken met de wereld van Shogi, die in het teken staat van respect, gelijkwaardigheid en vooral 
plezier. Er zal veel aandacht en ruimte worden gegeven aan de kinderen om deze zo te ondersteunen 
in hun persoonlijke ontwikkeling aan de hand van traditioneel Shogi en Dieren Shogi. Ook zullen we 
door middel van creatieve activiteiten en wedstrijdjes de kinderen op blijven uitdagen.  
 



De naschoolse activiteiten brengen de kinderen in aanraking met een nieuwe leerweg waarbij ze met 
veel plezier kennis zullen maken met de wereld van Shogi. De kosten zijn 5 euro per les. Voor de 
lessen is een minimum aantal van 10 leerlingen nodig om te kunnen starten. 
 
Als u interesse heeft in Shogilessen voor (u en/of) uw kind dan kunt u contact opnemen met: 
tijmen.bulstra@shogibond.nl. 
 
Schaken door Rick Delahaye van Kennisstroom 
Vanaf vrijdag 10 september begint het schaken weer naschools in het technieklokaal. Het is van 
14.15-15.15 uur. Schaakmeester Rick heeft er weer heel veel zin in! 
 
Data: Vrijdag 10, 17 en 24 september, 1, 22, 29 oktober, 5, 12, 19 en 26 november; 3, 10 en 17 
december; 14, 21 en 28 januari, 4, 11 en 18 februari. 
 
Maak de inschrijving definitief 
Let op! Om de inschrijving definitief te maken, wil ik u vragen om voor 6 september het inschrijfgeld 
van 95 euro over te maken naar NL33INGB0002477970 t.a.v. Kennisstroom. Vermeld hierbij de 
school en volledige naam van uw kind. Zo maakt u de inschrijving definitief. Mocht het zo zijn dat niet 
betaald is voor deze datum, dan gaat de plek naar iemand anders. Voor vragen kunt u contact 
opnemen met info@kennisstroom.nl t.a.v. Rick Delahaye. 
 
 
Mocht u nog vragen hebben over onderwerpen uit deze Nieuwsbrief, neem dan gerust contact met 
ons op. 
 

Hartelijke groet, mede namens Team Kronenburgh, 
 

Ingeborg de Wolff & Nina van Balen 
 

Directie Kronenburgh 

 


