
 

NIEUWSBRIEF 4 

Schooljaar 2021-2022 

December 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
In deze Nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: 
 
1 Kort nieuws: 
 - Covid-19 en nieuwe regels 

- Huishoudelijke mededelingen 
 - Sinterklaas op 3 december  
 - Rocking Up Christmas 
 - Alinea 
 - Update stand van zaken schoolplein 
  
2 Kalender december-januari 2021/2022 (wijzigingen voorbehouden) 
 
3 Achter de schermen:  

- Griekse les van juf Olga 
 

4  Leuk om te zien:  
 - School als kunstgalerij  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1 Kort nieuws 
Covid-19 en nieuwe regels 
Afgelopen zondag hebben we met u de nieuwe afspraken rondom COVID-19 gecommuniceerd. Wij 
hebben gister het nieuws ontvangen dat we vanaf 6 december zelftesten voor de kinderen kunnen 
ontvangen. Na ontvangst zullen wij met u communiceren hoe de verdeling er uit kan gaan zien. We 
zijn als school hard bezig om te kijken en na te denken over de mogelijkheden rondom de 
kerstviering. Zoals elk jaar vinden wij het belangrijk om de kerst in het teken te laten staan van 
‘samen denken, leven en vieren’. U zult later een Nieuwsflits ontvangen met inhoud van onze 
kerstviering.  
Wij, mede namens de MR, willen u nogmaals vragen om u zich zo goed als mogelijk aan de 
maatregelen te houden. Ze zijn noodzakelijk om een normale schoolgang mogelijk te maken.  
 
Hieronder vindt u de verstuurde maatregelen nogmaals:  
 

 Snottebellen richtlijn: kinderen met een milde neusverkoudheid blijven thuis en laten zich 
testen bij de GGD-teststraat. Wij begrijpen als school zijnde dat er sprake kan zijn van lange 
wachttijden. Leerkrachten zullen zo goed als mogelijk via Schoolbord het online 
lesprogramma met het kind of met u communiceren.  

 Leerlingen/medewerkers met klachten blijven thuis en laten zich testen bij de GGD 

 Scholen spreiden pauzes en brengen looproutes aan om afstand te bewaren.  

 Contacten tussen de groepen worden zoveel mogelijk vermeden. Dit betekent bij ons op 
school dat groepsdoorbroken werken niet meer mogelijk is. Voor de momenten dat dit werd 
gehanteerd zijn wij als school in beraad voor oplossingen. Hoe dan ook zal er doorgang van 
onderwijs plaatsvinden.  

 Voor de TalentenLab 7/8 lessen betekent dit het volgende : de leerlingen van IL Senior die 
meedraaide in de reguliere TalentenLab, zullen deze weer in eigen klas meedoen. Er zal 
gekeken worden naar passende uitdaging die dag. De groepen Gifted mrsr 1/2 zullen 
vooralsnog als één groep gezien worden en zo doorgaan met de normale TalentenLablessen. 
Mocht dit de komende periode veranderen, stellen wij u hiervan opnieuw op de hoogte.  

 Waar mogelijk komen leerlingen zoveel mogelijk zelf naar school. 

 Medewerkers houden waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar 

 Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar en de medewerkers 

 Dringend advies: Leerlingen van de groepen 6,7,8 en 9 en medewerkers dragen een 
mondkapje als zij zich door de school bewegen. Ouders dienen zelf deze mondkapjes te 
verzorgen, aangezien het voor ons als school niet mogelijk is om deze voor elke leerling op 
voorraad te hebben. Dit mondkapje hoeft niet in de klas gedragen te worden.  

 Studiedagen, (team)vergaderingen zijn online, maar gaan wel door. 

 Ouders komen vanaf maandag niet meer in de school tenzij echt niet anders kan (ongelukje 
met kind bijv. of eerste dag van een nieuwe leerling) 

 Hygiëne maatregelen blijven van kracht: 
o handen wassen 
o frisse lucht 
o (preventief) zelftesten (dringend testadvies) 

 



Voor leerlingen van de groepen 6,7,8,9 en alle medewerkers geldt: twee keer per week thuis 
preventief (dus zonder klachten en geldt ook voor gevaccineerden) een zelftest doen. Het verzorgen 
van deze zelftesten verloopt via school. Intussen weten wij dat de zelftesten in de week van 6 
december verstuurd gaan worden. Wij weten nog niet wanneer wij deze als school ontvangen.. Tot 
deze tijd willen we u verzoeken om deze zelftesten zelf te verzorgen. Wij houden u hiervan op de 
hoogte en hopen dat de levering zo snel mogelijk bij ons op school is.  
 
Positieve zelftest: 
leerling/medewerker inclusief rest van het gezin gaat in quarantaine en laat zich testen bij de GGD. 
uitslag is negatief: leerling/medewerker kan naar school 
 
Huishoudelijke mededelingen  
Als u een vraag heeft aan de administratie en/of directie kunt u tussen 08.00-16.30 telefonisch 
contact opnemen of een email sturen. (of eventueel langskomen bij school). Buiten deze tijden is er 
geen personeel aanwezig om u direct verder te helpen. Bij vragen en/of opmerkingen buiten deze 
tijden kunt u altijd  contact opnemen met :  
directie@bs-kronenburgh.nl, adjunct@bs-kronenburgh.nl, administratie@bs-kronenburgh.nl 
 
Sinterklaas 
In de Nieuwsbrief van begin november hebben we jullie geïnformeerd over de Sinterklaasviering die 
gepland staat voor aanstaande vrijdag 3 december. Naar aanleiding van de herziene 
coronamaatregelen voor de basisscholen hebben we gekeken hoe we op een verantwoorde manier 
het Sinterklaasfeest op school kunnen vieren. 
  
Sinterklaas en 2 pieten zullen naar onze school komen. We heten ze welkom op het schoolplein zoals 
gepland, maar helaas wel zonder ouders. Ook zullen de groepen tijdens de viering verspreid zijn over 
het schoolplein, zodat zij onderling niet mengen. Na het verwelkomen komen Sinterklaas en de 
pieten langs de klassen. De bezoeken blijven echter beperkt tot zo’n 7 minuten per groep en Sint en 
de pieten lopen niet door het lokaal maar blijven/zitten bij de deur en houden gepaste afstand van 
de groep. 
  
We zijn blij dat we Sinterklaas en de pieten op school kunnen ontvangen en het kinderfeest, 
hoewel  in een kortere versie met meer onderlinge afstand, toch gevierd kan worden. 
  
Feestelijke groeten van de Sinterklaascommissie 
 
Rocking Up Christmas 
Alle kinderen verdienen een fijne kerst! 

Mooie reclames op tv voor en na de kinderprogramma’s. Cadeautjes onder de boom. Wat kies jij uit? 
Gedekte tafels met heerlijk eten, aanbiedingen van mooie luxe bijna kant en klare gerechten. Voor 
heel veel kinderen blijven deze beelden, deze reclames op tv, een werkelijkheid die heel ver van hun 
bed is. Er is in hun gezin geen geld voor iets feestelijks. Geen cadeautjes onder de boom of iets 
feestelijks op tafel en door de coronacrisis zijn er steeds meer gezinnen voor wie dat helaas geldt. 

De Stichting Rocking Up X-Mas verrast ieder jaar deze gezinnen in heel Nederland met een 
kerstpakket. In Den Haag en Rijswijk willen we dit jaar weer 200 gezinnen verrassen. Veel gezinnen 
en heel veel kinderen dus die we het gevoel willen geven dat ze worden gezien, erbij horen en niet 
aan de zijlijn staan in onze maatschappij. Wij gaan ze verassen met een mooie kerst.  

 

about:blank
about:blank
about:blank


 

Zij krijgen van ons een kerstpakket met daarin: 

· (verse) ingrediënten voor een 3 gangen diner met een recept van een chef-kok; 
· producten voor een ontbijt; en 
· een cadeautje voor de kinderen uit het gezin. Voor veel van deze kinderen is dit het enige cadeautje 
dat ze krijgen met de feestdagen en soms zelfs over het hele jaar. 

Helpen jullie mee? 
Wij vragen de kinderen van onze school om iets te doen voor een kind van jouw leeftijd. 
Koop een cadeautje voor een kindje van jouw leeftijd en jouw geslacht alsof je naar zijn/haar feestje 
gaat. 
Pak dit cadeautje mooi in. 
Zet er op het cadeautje voor welke leeftijd en of het voor een jongen/meisje is. Een kaartje/tekening 
met een mooie wens mag zeker maar we zijn een anonieme gever dus geen afzender. 
Omdat er vaak meerdere kinderen in een gezin wonen vragen we om cadeautjes van tussen de € 8,- 
en € 10,- zodat er geen onderscheid is in het gezin waar ze terechtkomen. 

Deze cadeautjes kunnen worden gelegd onder de kerstbomen die beneden bij de ingang staan (bij juf 
Geertje en bij juf Annemiek). 
De cadeautjes kun je neerleggen van vrijdag 10 december t/m vrijdag 17 december. 

De stichting Rocking Up X-Mas zal deze cadeautjes vrijdag 17 december ophalen en ze verdelen 
onder de gezinnen. Vlak voor kerst zullen deze cadeautjes bij de kinderen worden bezorgd. Vorig jaar 
hebben wij samen met jullie hulp 530 kinderen een cadeautje kunnen geven met kerst! Rocking Up 
X-Mas van kinderen voor kinderen. Laten we de volgende generatie inspireren iets voor een ander te 
doen. Immers geluk is mooier als je het deelt. 

Ben je geïnteresseerd of wil je helpen dit jaar de actie weer tot een succes te laten zijn? Neem dan 
contact op met ons Denhaag@rockingupxmas.nl of kijk op de website https://rockingupxmas.nl/den-
haag/ Wil je ons financieel steunen? Graag! 

Namens alle deze kinderen alvast bedankt! 
Mafalda Wiechec (moeder Zosia en Basti) en Larissa Schonewille (moeder Carmen) 
(locatiemanagers Rocking Up X-Mas Den Haag 

Alinea 
Soms gaat leren niet helemaal vanzelf. Een oorzaak hiervan kan dyslexie of dysorthografie zijn. Op 
dat moment verloopt de taalontwikkeling anders als bij anderen en zijn er (grote) moeilijkheden met 
lezen en/of schrijven.  
We vinden het als school belangrijk dat ook deze leerlingen laten zien wat zij kunnen. Wij zijn daarom 
dit schooljaar gestart met het werken met Alinea.  
Alinea is een taal/spraak programma op de laptop van de kinderen waarmee ze onder andere 
teksten kunnen laten voorlezen en geschreven teksten kunnen nakijken. 
Het leren werken met zo’n programma kan best even ingewikkeld zijn. We hebben daarom de 
afgelopen week twee bijeenkomsten gehad. Eén voor de leerlingen die werken met Alinea en één 
voor ouders.  
 
Heeft u de bijeenkomst gemist, maar wilt u toch graag meer informatie over het programma, dan 
horen wij dat graag. U kunt dan contact opnemen met adjunct@bs-kronenburgh.nl 



 
 
Update schoolplein  
De eerste fase van de herinrichting is bijna afgerond en we gaan starten met fase 2 waarin we 
speeltoestellen gaan aanschaffen. We zijn ontzettend blij mede te kunnen delen dat we nu al ca. 
5000 euro aan giften hebben ontvangen om speeltoestellen aan te kunnen schaffen. Helaas is het 
nog niet genoeg.  
 
In totaal komen er drie speeltoestellen op het plein. Een duikelrek, een toestel voor jongere 
leerlingen en een toestel voor oudere leerlingen. School schaft zelf één van deze toestellen aan. De 
kosten voor de andere toestellen komen gezamenlijk rond de 25000 euro uit (ieder ca. 12.500. 
Kosten zijn verhoogd nu de prijzen van materialen gestegen zijn).  
 
Wat gaan we allemaal voor acties ondernemen?  
-Subsidie aanvragen in januari  
-Sponsorloop o.l.v. meester Koen in het voorjaar van 2022 
-Ondernemersmarkt door de kinderen voor de zomervakantie 
 
Daarnaast zijn wij als school een ANBI-stichting. Dit betekent dat jullie als ouders belasting vrij 
kunnen schenken aan de school. In de Nieuwsbrief van januari zal hier meer informatie over komen.  
 
 

 
2 Kronenburgh kalender december-januari 2021/2022 

Voor december en januari hebben we de volgende activiteiten staan: 

 
December  

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

6 Schoolkrant 

23 Kerstviering 

25 Kerstvakantie 

Januari  

10 Eerste schooldag 
Nieuwsbrief 202105 

17 19:00 : Focusgroep Veiligheid 
Citotoetsen starten vanaf deze week 

19 Studiemiddag: leerlingen om 12:00 vrij 

24 Schoolfotograaf vervalt 

25 19:00 Workshopavond o.a. social media (onder voorbehoud) 

28 Schoolkrant 

31 Nieuwsbrief 202106 

 

 

 



 

3 Achter de schermen: Grieks van juf Olga 

Het is ...Grieks voor mij! 

Verhalen uit de Griekse mythologie... Over mythen, goden, halfgoden, nimfen en helden. Maar ook 
over de bekende verteller Homerus. En hoe komen we aan de Olympische spelen? Niets is zo leuk als 
leerlingen op een creatieve manier kennis te laten maken met de klassieke oudheid en geschiedenis. 

Wekelijks vindt een les klassieke taal plaats in de groep van IL Seniors. De leerlingen leren over de 
klassieke oudheid en werken zelfstandig in een lapbook die ze naar eigen inzicht mogen invullen. De 
mythes vinden ze fantastisch! En ondanks dat het vertalen van hun naam een gepuzzel was, vonden 
ze het heel indrukwekkend en leerzaam. Op deze manier werken de kinderen aan vaardigheden van 
het Leren Leren. Samen doorzetten en door de leerkuil durven gaan als het nieuw en ingewikkeld is! 

Wat denkt u? Kunt u het ook? 

 

De leerlingen van IL Seniors kunnen dat inmiddels wel! 

 

Juf Olga 

 



 
 
 

4 Leuk om te zien: School als kunstgalerij  
 
Juf Irina werkt sinds begin dit schooljaar aan de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen 
door middel van tekenen. Intussen worden onze gangen steeds meer gevuld en beginnen ze er uit te 
zien als een echte kunstgalerij.  
 

  
 
 
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 

 


