
 

NIEUWSBRIEF 3 

Schooljaar 2021-2022 

november 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
In deze Nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: 
 
1 Kort nieuws: 

- Update Covid-19 regels Kronenburgh 
- Afscheid intern begeleider 
- Naschoolse cursus: Sportproeverij 

 - Schoolzone rond Kronenburgh 
 - Informatieavond Voortgezet Onderwijs 
 
2 Kronenburghkalender november-december 2021 en januari 2022  
 

(wijzigingen voorbehouden) 
 
3 MR: Nieuwe samenstelling MR 
 
4 Achter de schermen:  Tekenlessen door Irina Berghout 
 
5 Sinterklaasviering 
 
6 Het spotlicht op: onze onderwijsassistenten Olga Somaraki en Kerstin Dinse 
 
7 Uit de groepen:  

- Informatieavonden over het Voortgezet Onderwijs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

1 Kort nieuws 
Update Covid-19 en nieuwe regels 
Sinds de herfstvakantie start de school dagelijks weer om 8.30 uur en eindigen we om 14.15 uur. 
We wachten de persconferentie van dinsdagavond 2 november af om te kijken of er nieuwe 
maatregelen komen die van toepassing zijn op het primair onderwijs. 
 
Afscheid intern begeleider 
Helaas heeft, na een korte periode werkzaam te zijn geweest bij Kronenburgh, Anke van der Meer 
afscheid van ons genomen. Anke heeft ervoor gekozen om bij een groter bestuur te bestuur te gaan 
werken. We bedanken haar hierbij voor haar inzet en wensen haar veel succes in haar nieuwe baan. 
De taken van de intern begeleider worden tijdelijk overgenomen door de directie (leerlingenzorg) en 
Titia Steenbergen heeft als ervaren ib’er een aantal taken (waaronder schrijven van documenten als 
zorgplan, School Ondersteuningsprofiel e.d.) van Anke overgenomen. Wij houden u op de hoogte van 
ontwikkelingen rond de invulling van de vacature. 
 
Naschoolse cursussen: Impulsproject Cromvliet Ontdekt met Sportproeverij  
Een aantal weken terug is het blok Natuur van het Impulsproject Cromvliet Ontdekt afgelopen. De 
afgelopen vijf weken hebben we 15 kinderen van Kronenburgh en opvang mogen verwelkomen.   
Tijdens de natuurlessen zijn er bodemdieren onderzocht, zaden van bomen zijn bekeken, de leeftijd 
van bomen is uitgerekend, levende dieren zijn langsgekomen en er zijn dieren die in de vijver leven 
gevangen en benoemd (en uiteraard weer terug uitgezet). Uit de enquête die reeds door de ouders is 
ingevuld blijkt dat de lessen goed zijn ontvangen en dat ouders en kinderen heel positief zijn. 
Hieronder enkele foto’s van twee lessen. 
 
 

   
 
 
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het volgende blok ‘Sportproeverij’ afgerond. De 
sportproeverij komt naar de gymzaal van Kronenburgh toe en dit houdt in dat er vier weken lang 
diverse sporten worden aangeboden door verschillende sportverenigingen zelf om de kinderen 
hiermee kennis te laten maken. 
 



 
 
 

 
 
Andere naschoolse workshop die momenteel geprogrammeerd zijn: 

- Maandag vanaf 14.30 uur:  gitaarlessen in teamkamer 
- Dinsdag van 14.30 uur:   lego league  
- Woensdag 14.30 uur:   typecursus  
- Woensdag 14.30 en 15.30 uur: Impuls project Cromvliet Ontdekt 

(start op 10, 17, 24 nov. en 1 dec.) 
- Donderdag 14.30 uur:   Shogi  
- Vrijdag om 14.15 uur:   Schaken 

Alle naschoolse activiteiten worden in het technieklokaal (lokaal premium starters) gegeven 
tegenover de administratie, behalve de Sportproeverij die in onze gymzaal is. 



 

Schoolzone rond Kronenburgh 
Zoals u weet hebben we op de Broekslootkade een Schoolzone gekregen. Namens Kim Doornebosch, 
junior beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer van de Gemeente Rijswijk wil ik u uitnodigen om aan 
een enquête over uw ervaringen mee te doen. 
Dinsdag 2 november gaat de enquête voor de schoolzone evaluatie van start. De enquête kan tot 7 
november worden ingevuld. Op school zullen de leerkrachten en de leerlingen een enquête invullen  
   
Enquête ouders 
Wij willen we u vragen om de enquête in te vullen. De enquête duurt ongeveer 5 minuten. Voor u 
heeft de gemeente ook een QR code gemaakt. Zo kan de enquête op een makkelijke manier worden 
verspreid en ingevuld. De QR code is hieronder te vinden. 
  

https://nl.surveymonkey.com/r/Schoolzoneouders 
  

 
 

Informatieavond Voortgezet Onderwijs 
In oktober zijn er twee informatieve bijeenkomst geweest voor ouders van leerlingen die einde van 
het schooljaar naar het Voortgezet Onderwijs gaan. Op de eerste avond vormden ex-leerlingen van 
Kronenburgh een panel waaraan ouders vragen konden stellen. De leerlingen vertelden hun ervaring 
over de VO school waar zij voor gekozen hadden. Het panel bestond uit negen vertegenwoordigers 
van scholen uit de regio.  Tijdens de tweede informatieavond gaven de leerkrachten van de groepen 
7, 8 en 9 een presentatie over de procedure van het kiezen van een VO school en de inschrijving bij 
een VO school. Hierbij willen we alle leerlingen en de leerkrachten bedanken voor hun presentatie. 
 

 
 
 
 



 

 

 

2 Kronenburghkalender november, december en januari 2022 
Voor november, december en januari hebben we nog de volgende activiteiten staan (wijzigingen 
voorbehouden): 

 
November 2021  

2 november Nieuwsbrief 202103  

 Irma afwezig i.v.m. studiedag SMW 

8 november  Schoolkrant  

 Schilpsportdag groepen 7, 8 & 9 tot 12.00 uur daarna naar 
school 

13 november Sinterklaas komt in het land 

15 november Lootjes trekken door leerlingen groepen 5 t/m 9 

16 november Studiedag: leerlingen vrij 

18 november  Focusgroep: speelplaats en sponsoring* 

19 november Leerlingen versieren de school 

22 november Oudergesprekken portfolio (Gifted) en sociaal emotioneel (IL 
& Gifted) 

24 november Slof of slipper zetten 
Bijeenkomst Alinea training voor leerlingen (14.30 uur) en 
ouders (om 19.00 uur) 

26 november Schoolkrant  

December 2022  

1 december Nieuwsbrief 202104 

2 december Surprises mee naar school nemen( groep 6 t/m 8, IL: groep 5 
t/m 8) 

3 december Sinterklaasviering: leerlingen 12 uur uit i.v.m. studiemiddag 

6 december Schoolkrant 

23 december Kerstviering 

25 december Kerstvakantie 

Januari 2022  

10 januari Eerste schooldag 
Nieuwsbrief 202105 

17 januari 19.00 uur: Focusgroep: Veiligheid 
Citotoetsen starten vanaf deze week 

19 januari Studiemiddag: leerlingen om 12.00 uur vrij 

24 januari Schoolfotograaf vervalt 

25 januari  19.00 uur: Workshopavond o.a. social media 

28 januari Schoolkrant 

31 januari Nieuwsbrief 202106 

 
Oproep:  Welke ouders zouden met ons mee willen denk over het onderwerp: speelplaats en 
sponsoring*. U kunt zich opgeven via: directie@bs-kronenburgh.nl 



 

3 MR: Nieuwe samenstelling MR 
Dit schooljaar is de medezeggenschapsraad van Kronenburgh in een nieuwe samenstelling gestart. In 
de oudergeleding hebben we afscheid genomen van Aart Jan van der Linden en Krista Homan. In hun 
plaats hebben Marieke van der Zwaal en Arthur van Noort zitting genomen in de MR. Bij de docenten 
is Diana Faassen in de plaats gekomen van Marina Zuidam. 
 
Marieke is moeder van Patrick (Gifted medior – seniors 2) en Annabel (Gifted starter-juniors). Patrick 
& Annabel zijn vorige schooljaar begonnen bij de Kronenburgh. Marieke is getrouwd met Frédéric. Ze 
wonen in Voorburg en thuis wordt er ook Frans gesproken. 
 
Arthur heeft samen met Annet 4 kinderen, waarvan inmiddels 3 op het voortgezet onderwijs en nog 
1 op het Kronenburgh. Felix zit in Gifted Mediors/Seniors 1. Zij wonen in Den Haag, Leidschenveen. 
 
Diana is nu voor het 3e jaar werkzaam op Kronenburgh, dit jaar als groepsleerkracht IL Mediors. 
Naast deze 3 nieuwe leden bestaat de MR uit Marc Blaauw (ouder), Titia Steenbergen (docent Gifted 
junior-mediors 2) en Sophia Maliepaard (docent Gifted Seniors 1). 
 
Wij willen langs deze weg de nieuwe leden hartelijk welkom heten en zeker ook Aart Jan, Krista en 
Marina bedanken voor hun inzet in de MR de afgelopen jaren. 
 

4 Achter de schermen: Tekenlessen op school van juf Irina   
Sinds dit schooljaar worden op woensdag en donderdag ondersteunende tekenlessen gegeven door 
juf Irina aan individuele kinderen en kleine groepjes. Dit is onderdeel van het NPO (Nationaal 
Programma Onderwijs). Tijdens het TalentenLAB op de vrijdag worden groepslessen tekenen 
gegeven aan de leerlingen uit de groepen 7, 8 & 9.  
Waarom tekenen?  
Tekeningen zijn een waardevolle tool om een kind beter te leren kennen. Door met de kinderen te 
tekenen kun je zien hoe het met een kind gaat én kun je hem (of haar natuurlijk) bieden wat hij nodig 
heeft. Niet ieder kind kan, mag, durft of wil vertellen wat er in hem omgaat. Tekeningen zijn dan een 
natuurlijke manier van communiceren. Deze beeldentaal sluit aan bij het gevoelsleven van het kind .  
Verbinding maken met kinderen is makkelijker wanneer je begrijpt wat hun tekeningen 
vertellen. Kinderen kunnen door te tekenen zichzelf verder in hun ontwikkeling helpen. Ze 
compenseren ermee en kunnen hun wensen en behoeften ermee uitdrukken. In hun tekeningen 
lossen zij vaak onbewust problemen op of tekenen zelf hun medicijn.  
Juf Irina geeft opdrachten die daarbij aansluiten en op deze manier probeert ze de kinderen  te 
helpen om zichzelf te helpen.  
 

 

 

 

 

 

 



5 Sinterklaasviering 
 
Op zaterdag 13 november komen Sinterklaas 

en de roetveegpieten weer in ons land. We 

maken er weer een feestelijke gelegenheid van 

op school en we gaan er vooralsnog vanuit dat 

Sinterklaas dit jaar niet meer hoeft te zoomen 

maar dat hij samen met de Pieten weer langs 

kan komen op het schoolplein en in de klassen.  

Niet in alle klassen wordt het Sinterklaasjournaal gekeken. Thuis kunt u uiteraard wel kijken.  

 

• Maandag 15 november: de groepen 5-9 gaan in de groep lootjes trekken voor de surprises 

die 3 december in de klas uitgepakt worden. De groepen 4/5 maken geen surprises. Voor de 

surprises kopen de kinderen een cadeau/cadeautjes van vier euro (geen eten of snoep) en 

verpakken dit in een surprise. Een zelfbedacht gedicht van ongeveer 8 regels mag natuurlijk 

niet ontbreken! 

• Vrijdag 19 november: de kinderen versieren de school. 

• Woensdag 24 november: alle kinderen mogen hun slof zetten. 

• Donderdag 2 december: de surprises worden (in een vuilniszak) alvast mee naar school 

genomen en in de klas gezet om zeker te weten dat er tijdens de viering voor iedereen een 

surprise is. 

• Vrijdag 3 december: Sinterklaasviering voor de hele school. Alle kinderen verzamelen op het 

schoolplein om Sint en de pieten te verwelkomen. De ouders van de groepen 1 tot en met 4 

zijn welkom om op gepaste afstand hierbij aanwezig te zijn. Nadat Sinterklaas en de pieten 

zijn aangekomen gaan alle kinderen naar de klas en komen Sint en de pieten langs om 

cadeaus te brengen. Let op: voor alle kinderen eindigt deze schooldag om 12 uur. Geeft u 

dit indien nodig ook door aan de BSO. 

  

 
 
 



 
 
 

6 Het spotlicht op onze onderwijsassistenten Olga Somaraki en Kerstin Dinse 
Sinds oktober hebben we er twee nieuwe collega’s bij gekregen die als onderwijsassistent in het 
kader van het NPO en onder leiding van juf Geertje (remedial teacher) ondersteuning geven aan 
leerkrachten en leerlingen.  

Graag wil ik mij aan u voorstellen. 
Mijn naam is Olga Somaraki en sinds kort ben ik de nieuwe 
onderwijsassistente. Ik ben van Griekse afkomst maar woon al heel lang in 
Nederland. De afgelopen jaren heb ik bij verschillende scholen gewerkt en 
heb veel kinderen begeleid met Engels en Nederlands. Mijn werk is mijn 
hobby. Het is voor mij belangrijk om elke leerling op zijn of haar eigen 
manier te laten leren en hierbij de juiste begeleiding aan te bieden. Daar 
haal ik veel energie uit. Mocht u vragen hebben, stel ze dan gerust. 
Olga.somaraki@bs-kronenburgh.nl 
 

 
 
 

Zoals sommige ouders/verzorgers misschien nog weten werkte ik een poos 
geleden op Kronenburgh. Ik startte als invaller vlak voor de eerste 
lockdown en ook al waren het maar een paar weken, Kronenburgh bleef 
me bij als een school met fijne collega's en erg leuke kinderen. Ik ben blij 
dat ik weer terug ben als onderwijsassistente. Ik geniet ervan de kinderen 
bij lezen en spelling hulp te kunnen bieden en vind het ook leerzaam ze 
beter te leren kennen. Mijn doel is jullie kinderen de best mogelijke steun 
te geven en ik verheug me al op mijn komende werkzaamheden 
Kronenburg en op een verdere mooie samenwerking. Hartelijke groet, 
Kerstin.dinse@bs-kronenburgh.nl 

 
 
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 

 


