NIEUWSBRIEF
4 OKTOBER 2018
Beste ouders,

In deze tweede nieuwsbrief van dit schooljaar informeren wij u over het
volgende:
Website
De huidige website (incl. schoolgids) wordt de komende weken aangepast en
bijgewerkt. Halverwege 2019 willen we een nieuwe website presenteren. Wordt
vervolgd. Dit schreven we op 20 september. Maar we gaan het toch -zo eigenwijs
als we zijn- anders doen: De aanpassingen op en in de huidige site kosten
waarschijnlijk meer tijd dan het maken van een nieuwe website. We kiezen er
dan ook voor om binnenkort over te gaan op een nieuwe site. Wordt vervolgd…
Verkeersveiligheid
Van ouders van onze school maar ook van buurtbewoners ontvingen wij het
volgende verzoek: Willen alle ouders die met de auto komen om hun kin(eren) te
brengen en ophalen alsjeblieft:
1. Rustig rijden door de wijk
2. Niet parkeren op plekken waar dat ook niet mag/kan
Dank voor ieders medewerking! Mede namens al onze kinderen!
Schoolplein
Wij merken dat kinderen en ook ouders het vaak heel gezellig vinden om ná
schooltijd nog op het schoolplein te vertoeven. Dat begrijpen wij ook, het is een
aangename plek (vooral als het over een poos nóg fraaier wordt*). Het is dan
ook geen enkel probleem als dat tussen 14.15 uur en 14.45 uur het geval is. Om
14.45 uur willen we graag dat iedereen, alle kinderen en hun ouders, het
schoolplein hebben verlaten. De hekken gaan dan ook op slot.
Ook hier geldt: dank voor uw medewerking en begrip!

*Schoolplein 2
Het schoolplein wordt nóg fraaier. Dat is althans onze bedoeling. Een paar ouders
hebben ons al spontaan laten weten hieraan een bijdrage te willen leveren door
bladeren te gaan vegen en andere klusjes uit te voeren. Ook de leerkrachten
gaan met hun groep zorg dragen dat het plein er weer goed bij komt te liggen.
Wat niet fijn is, is dat er 2 bomen ziek zijn. Dat is door de afdeling Groenbeheer
van de gemeente onlangs vastgesteld. Deze zullen dan ook gekapt moeten
worden. Dit zal in het najaar gaan plaatsvinden. Als dit gebeurd is willen we
graag met behulp van ouders en het liefst ook onder leiding van (ervaren)
ouders een plein creëren voor de kinderen dat uitdaging biedt, veiligheid én
voldoende speel- en rustplekken. Heeft u hier wel oren naar? Heeft uw wellicht
ideeën en/of mogelijkheden? Wilt u dan een mail sturen naar de directie? Wij
nemen dan contact met u op. Hartelijk dank!
Gedragsprotocol
Wij willen binnen basisschool Kronenburgh gebruik gaan maken van een
gedragsprotocol, dat momenteel binnen school wordt bekeken en besproken.
Daarna -dan zal na de herfstvakantie zijn- wordt het toegepast binnen de school.
Op donderdag 18 oktober zullen we het tijdens de schoolinformatie-avond kort
presenteren. Het bevat onder andere een gedragscode voor iedereen die onze
school bezoekt, dus voor kinderen, personeel en ouders.
Met dit protocol willen we bereiken, dat iedereen weet wat er van hem/haar
verwacht wordt als je de deuren van Basisschool Kronenburgh binnen gaat. Het
mooiste zou zijn als we het protocol lezen, er allemaal gehoor aan geven -wat nu
al grotendeels overal gebeurt-, zodat het vervolgens weer opgeborgen kan
worden. Wél een mooie uitdaging…!

Hartelijke groet,
Mede namens het team
Geert-Jan Wijgergangs
Directeur Kronenburgh

