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Het Lopend Vuurtje
Beste Kroevendonkers,
Hier is het eerste Lopend Vuurtje na de zomervakantie. We zijn begonnen aan een nieuw
schooljaar en ook nu verschijnt er regelmatig een Lopend Vuurtje om van alles te vertellen
over de gebeurtenissen in ons kindcentrum. Veel leesplezier!

De hartelijke felicitaties voor onze jarigen!
Allemaal een heel fijne verjaardag
toegewenst!
Amir Bouallouch, groep 4A
Aya Bouallouch, groep 5A
Tobias Hommel, groep 2A
Suad Vicario, groep 3B
Lara de Vos, groep 4B
Floor Hommel, peutergroep
MENEER AARNOUD
JUF VIANNE
Luca Verbocht, groep 6A
Ala Bayoumy, groep 8B
Zakaria Jalloh, groep 2D
Mark Olsthoorn, groep 5B
Zakaria Ait El Haj, groep 2C
Fernando Gomez Arteaga, gr. 4B

9 sept.
9 sept.
11 sept.
11 sept.
14 sept.
14 sept.
15 sept.
17 sept.
18 sept.
19 sept.
19 sept.
19 sept.
20 sept.
20 sept.

In de zomervakantie is er veel opgeruimd.
De gevonden voorwerpen hebben we
verzameld en liggen donderdagmiddag
(morgen dus!) om 15.00 uur op tafels op
het bovenbouwplein van de hoofdlocatie.
Wat er daarna nog blijft liggen gaat weg.

Na de zomervakantie zijn er weer
verschillende nieuwe kinderen naar ons
kindcentrum De Kroevendonk gekomen.
Nieuw op de basisschool zijn Bram,
Zumra Liva, Matey, Djaimy, Damine,
Nola, Liz, Jaycee-Linn, Noa, Finn,
Yasmin, Tijn, Levi, Lizz, Sofia en Raf.
Nieuw op de peutergroep zijn
Maxim, Demi, Puck, Sepp, Duuk en Otis
Allemaal van harte welkom en we hopen
dat jullie veel (leer)plezier zullen hebben
bij ons!






peutergroepen: juf Elna
(ewattel@kroevendonk.nl).
kleutergroepen: juf Vera
(voomen@kroevendonk.nl).
overige groepen basisschool: meneer
Teun (tdekker@kroevendonk.nl).
Stichting Wij Samen: Albertina of
Marjanka (info@stichtingwijsamen.nl).

Open lessen Vreedzame School
Dit jaar hopen we dat ouders/verzorgers weer kunnen
deelnemen aan de open lessen van de Vreedzame
School. Helaas zijn de data hiervoor niet in de
activiteitenagenda terecht gekomen. Het zou fijn zijn als u
zelf deze in uw activiteitenagenda noteert zodat u hierbij
aanwezig kunt zijn. Een open les wil zeggen dat u welkom
bent om in de klas van uw zoon/dochter te kijken als
afsluiting van het blok waaraan gewerkt is. U kunt maar
één klas per open lesmoment bezoeken. De open les is op
een woensdagochtend van 8.45 – 9.15 uur en daarna bent
u welkom om een kopje koffie te blijven drinken tot 9.45
uur. Dit kan op beide locaties. Aangezien we nog steeds
met enkele coronamaatregelen te maken hebben, laten we
u nog weten over hoe het er komende les(sen) uit zal
komen te zien. De data zijn: 29 september, 17 november,
26 januari, 23 maart, 18 mei en 13 juli.

Na een mooie zomervakantie hebben de kinderen samen met hun begeleiders
dit nieuwe schooljaar een fijne start gemaakt.
We zijn opgestart met het thema ‘naar school’.
De eerste week is het altijd weer een beetje wennen en
vanaf volgende week gaan we weer samen spelen in de klas. Daar kijken we erg
naar uit!

Dit schooljaar zijn we zowel in peutergroep als in de basisschool gestart met het gebruik van
de ouderapp. Alle ouders hebben hier informatie over ontvangen. Met deze app hebben we
een mooie toevoeging aan onze communicatie. Lees de ontvangen informatie dus goed.

Nieuwbouw en tijdelijke huisvesting
Het was even spannend, maar de groepen 6 en 7 hebben de
tijdelijke lokalen aan de Elisadonk in gebruik genomen. We
hebben dus wat meer ruimte voor onderwijs en begeleiding.
Hier zijn we erg blij mee. Het is de planning dat rond de
kerstvakantie de hele school naar het grasveld achter de
Lindenburg gaat verhuizen zodat de huidige hoofdlocatie
gesloopt kan worden en de nieuwbouw kan starten. De
ingebruikname van de nieuwbouw staat eind 2023 gepland.
Binnenkort hopen we via onze nieuwe website wat
ontwerptekeningen van de nieuwbouw te laten zien.

Agenda
Iedereen heeft de nieuwe
activiteitenagenda
ontvangen. Wijzigingen
met betrekking tot deze
agenda graag doorgeven
aan juf Marjolijn van de
administratie:
mkrijnen@kroevendonk.nl

