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Het Lopend Vuurtje
Beste Kroevendonkers,
Een nieuwe Lopend Vuurtje met Kroevendonknieuws. Veel leesplezier!

De hartelijke felicitaties voor onze jarigen!
Allemaal een heel fijne verjaardag
toegewenst!
Tess van den Heuvel, groep 4B
Deimantas Baranovas, groep 3A
Houdayfa Benali, groep 3B
Ikhlas Benali, groep 3B
Rida Ettalie, groep 4A
Wessel Swiebel, groep 8A
Eyşan Bozkurt, groep 6A
MENEER HANS
Djaimy van Osch, groep 7B
Lilly van Willigen, groep 5B
Jason van Gelder, groep 3B
Akasya Sahin, groep 7B
JUF MARIËLLE
Elvin Deniz, groep 5B
JUF LOTTE
Brody Ridders, peutergroep
JUF ELINA

24 sept.
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27 sept.
27 sept.
27 sept.
28 sept.
29 sept.
29 sept.
2 okt.
2 okt.
3 okt.
4 okt.
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5 okt.
5 okt.
6 okt.
6 okt.

Ouderapp
Basisschool
De meeste ouders hebben
inmiddels de ouderapp op
hun telefoon staan. Fijn! De
juffen en meneren moeten nog wat wennen
aan het gebruik van de app, maar het gaat
steeds beter. Dit Lopend Vuurtje wordt ook
nog via de mail vanuit parnassys verstuurd,
maar vanaf de volgende editie gebeurt dit
alleen nog via de app en een specifieke
verzendlijst aan belangstellenden die er is.
Met vragen over de app kunt u terecht bij
meneer Pieter
(psteehouwer@kroevendonk.nl).

Een heel hartelijk welkom voor Omer
(groep 1B), Isabella (groep 6A) en Ayden
(peutergroep)
We hopen dat jullie veel (leer)plezier
zullen hebben bij ons op De
Kroevendonk!






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).

Adres dislocatie
Het heeft even geduurd, maar de gemeente
heeft ons een adres van de dislocatie
gegeven: Elisadonk 320, 4707EW
Roosendaal. Het postadres blijft gewoon de
hoofdlocatie: Langdonk 39.

Nieuwbouw en noodlokalen

De noodlokalen op het grasveld achter de Lindenburg zijn inmiddels vol in bedrijf. De
kinderen van de groepen 6 en 7 hebben samen met juffen en meneren hun plekje gevonden.
Op dit moment wordt er nog hard gewerkt door de gemeente om alles af te ronden. Dit
betekent bijvoorbeeld dat er wordt gewerkt aan het straatwerk, er nog aanpassingen komen
aan het hekwerk en ook zitten we nog steeds zonder internet. De electriciteitsvoorziening is
geregeld met een noodaggregaat, maar we hopen dat er heel snel wordt gezorgd voor een
goede aansluiting zodat niemand meer last heeft van het “gebrom” van deze aggregaat. We
hebben eerste contacten gelegd in de buurt en laten zien waar we als vreedzame school in
de wijk voor staan. Intussen gaan ook de voorbereidingen van de nieuwbouw volop door.
Met de gemeente is afgesproken dat vanaf januari de hele school wordt ondergebracht in
tijdelijke lokalen op het grasveld zodat dan met de sloop kan worden begonnen. Wij zijn ons
hard aan het voorbereiden op deze verhuizing. Zowel in de hoofdlocatie als in de dislocatie
worden deze week tekeningen opgehangen van de nieuwbouw zodat iedereen dit kan
bekijken. Ook zal dit te zien zijn op de nieuwe website die binnenkort online gaat.

Schoolkorfbaltoernooi
groep 4, 5 en 6
Korfbalvereniging Keep-Fit’70 zal (onder voorbehoud) op
woensdagmiddag 13 oktober 2021 het
schoolkorfbaltoernooi weer houden op Sportpark
Vierhoeven aan de Nispenseweg. Het toernooi is voor de
leerlingen uit de groepen 4, 5 en 6. Net zoals voorgaande
jaren spelen alle groepen in teams van 4 personen (mono-korfbal).
Het toernooi zal beginnen om 14:00 uur (aanwezig 13:30 uur) en zal duren tot ongeveer
17:30 uur. Afhankelijk van het aantal deelnemende teams kan dit nog wat veranderen.
Kinderen komen in sportieve kleding en dragen sportschoenen voor buiten. Verder is het
handig om eventueel zonnebrandcrème, een vest, een tussendoortje en wat drinken mee te
geven. Een fles water kan handig zijn, dan kunnen ze dat zelf bijvullen.
We maken er een gezellige en sportieve middag van.
U kunt uw kind tot uiterlijk maandag 27 september opgeven bij de leerkracht van uw kind via
de Klasbord Ouderapp.

Een berichtje van onze jeugdprofessional Jan Goedhart:
Bent u ouders of verzorger van een 11-14 jarige puber?
Gemeente Roosendaal organiseert de interactieve training ‘Lekker puberaal’
Is daar wel Wifi? Jahaa…. !! Ik zei toch dat ik het zou doen! Nog even mijn level afmaken.
Iedereen had een onvoldoende dus eigenlijk is een 5 een soort van 8!
Herkent u deze uitspraken? Dan kan het zijn dat je thuis met een puber te maken hebt. Zo
eentje met een eigen wil, die wil onderhandelen, zegt dat hij het niet doet maar even later
toch overtuigd is, eentje die niet uit bed wil komen in de ochtend en constant de strijd met je
aangaat en vooral zegt dat je het toch niet snapt.
Hoe werkt dat brein?
Hoe werkt het nu eigenlijk in die bovenkamer? En hoe ga je er mee om? En wat doe je als
dat soms heel lastig is? Welke opvoedingsstijlen zijn er?
Met elkaar bekijken we welke handvatten u als ouder kunnen helpen om beter om te gaan
met dat soms lastige gedrag van uw puber.
Tijdens deze gratis training krijgt u meer inzicht in het brein van uw puber. Dit doen we door
informatie te delen over het puberbrein en het gedrag dat daarbij hoort. We delen ervaringen
en tips met elkaar. Daarnaast gaan we aan de slag met uw persoonlijke vragen over de
omgang met en het gedrag van uw puber. Kortom, een intensieve training waarbij de nadruk
ligt op uw vragen hierover.
Wanneer:
Waar:
Tijd:

donderdagen 21 oktober, 4 november en 18 november 2021
(Deelname is voor 3 avonden in totaal)
Dunantstraat 80, Roosendaal
18.45 tot 21.15 uur

Aanmelden via: groepstrainingen@roosendaal.nl. Graag aanmelden voor 15 oktober. Laat in
uw email weten met hoeveel personen u komt.
Met hartelijke groet, Jan Goedhart (Jeugdprofessional)

Nieuwe collega’s stellen zich voor
In dit Lopend Vuurtje stellen een paar nieuwe juffen en
meneren zich even voor:
Graag wil ik mij even voorstellen.
Mijn naam is Aarnoud de Groot,
48 jaar en ik woon in Bergen op
Zoom. Ik ben vanaf het begin van dit schooljaar werkzaam als
onderwijsassistent op de woensdag, donderdag en vrijdag in de groepen
3. Daarnaast volg ik de deeltijdopleiding aan de Pabo in Tilburg. Na jaren
in de commerciële wereld gewerkt te hebben vond ik het namelijk tijd
worden om het roer om te gooien en te gaan doen wat ik eigenlijk heel
lang geleden al wilde, leraar worden in het basisonderwijs. Ik ben vader
van vijf kinderen waarvan de jongste 3, 8 en 9 jaar zijn en de oudsten 20 en 24 jaar. Dit
maakt het een drukke maar gezellige boel bij ons thuis!
Mocht u vragen hebben of meer willen weten over mij dan hoor ik het graag.

Ik ben Stephanie Verra, 36 jaar en woon in Hoogerheide. Ik ben getrouwd met Rob en
samen hebben we 3 fantastische kinderen. Remy is 14, Dominic is 11 en Estelle is 7 jaar.
Voor sommigen ben ik al een bekend gezicht binnen de school door mijn werk vanuit
Huppeteam in de afgelopen 2 jaar.
Ik ben ontzettend dankbaar dat ik jullie team mag komen versterken als onderwijsassistent
en heb de eerste weken als een heel warm welkom ervaren.
Dit jaar mag ik assisteren in de groepen 6a en 6b dus jullie vinden mij voornamelijk op de
dislocatie. Ik heb er ontzettend veel zin in!
Zo nu en dan probeer ik ook even op de hoofdlocatie te zijn om iedereen te leren kennen en
om even een praatje te maken.
Mijn naam is Charonne de Groen en ik woon in Roosendaal.
Ik ben inmiddels 20 jaar werkzaam in het onderwijs en sinds dit
schooljaar werk ik op De Kroevendonk.
Ik vind het iedere dag weer een uitdaging om te werken met
kinderen en hoop samen met de kinderen hun ambities en talenten
te ontdekken.
In mijn vrije tijd ga ik graag winkelen en wandelen, maar ik vind het
ook heerlijk om een dagje te relaxen voor de televisie of met een boek.
Ik hoop er samen met mijn collega’s en de kinderen een fijn en leerzaam schooljaar van te
maken.
Hoi allemaal, ik ben Judith Frijters. Sinds de start van het schooljaar weer terug op De
Kroevendonk in de functie van onderwijsassistente. Ik werkte eerder met veel plezier op de
peutergroep, en heb een kort uitstapje gemaakt naar een andere baan als ambulant
begeleider. Ik merkte al gauw dat deze job, om meerdere redenen, minder goed bij me paste
als gedacht.
Ik werd gevraagd om nog eens te komen praten op De Kroevendonk..
En heel lang hoefde ik hier niet over na te denken. De fijne collega’s & de mooie inclusieve
kijk op kinderen betekenen veel voor mij. En wat geniet ik weer van het werken met de
kinderen! Ik geef individuele begeleiding aan een aantal kinderen van de basisschool en van
Wij Samen.
In mijn vrije tijd geniet ik van mijn superfijne gezin (lieve man, twee kids van 12 en 14),
wandel ik graag, doe ik aan aerial yoga en lees ik graag. In november rond ik mijn opleiding
kind- en gezinscoach af, ik hou ervan om altijd bij te blijven leren.

Open les Vreedzame School
Beste ouders/verzorgers,
We nodigen jullie van harte uit voor de open les op woensdag 29 september van 8.45-9.15 uur in de
klas van uw kind. In deze les zal u iets zien van het blok ‘We horen bij elkaar’ waarover in de
afgelopen weken in de klas is gewerkt, gesproken en nagedacht. Daarna bent u van harte welkom om
tot 9.45 uur een kopje koffie/thee te drinken en gezellig na te praten met andere ouders/verzorgers.
U kunt maar in één klas tegelijk kijken, maar gelukkig hebben we meer open lessen dit jaar, zodat u
de volgende keer eventueel een andere klas kan bezoeken.

Hopelijk zien we u allemaal op
woensdagochtend 29 september!

