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

De hartelijke felicitaties voor onze jarigen!
Allemaal een heel fijne verjaardag toegewenst!
Caitlynn van Boven, groep 8B
Caelyn-Ann Sros, groep 4A
Liyana Akouh, groep 2C
JUF WENDY
Esmee Heeren, groep 6B
Sky de Laat, groep 3A
Zava van Meer, groep 8A
Ruth Maan, groep 3A
JUF NAOMI
JUF ELLEN (Wij Samen)
Demian Jongmans, groep 6A
Stijn Bruijns, groep 7A
Faith-Lynn Mpaka, groep 3A
Mila-Rose Mpaka, groep 3A
JUF LINDY (Wij Samen)
Gina de Haas, groep 5A
Lize, peutergroep
Aymen El Ouadafi, groep 5B

4 november
4 november
5 november
5 november
6 november
6 november
6 november
7 november
8 november
10 november
11 november
12 november
12 november
12 november
14 november
16 november
16 november
17 november

Even voorstellen
Ik ben Christa de Wolf en
sinds 1
oktober
verzorg
ik voor
stichting
Wij Samen de administratie.
Hiervoor heb ik jaren bij
een reparatiebedrijf voor elektronica gewerkt.
Ik vind het erg leuk om nu bij Wij Samen met
en voor mensen te werken!
Ik ben getrouwd en moeder van twee zoons van
9 en 10 jaar. Ik woon zelf ook in Roosendaal en
vind het heerlijk nu naar mijn werk te kunnen
fietsen!
Tot ziens op school!

Een heel hartelijk welkom voor Dina
en Romeniek in groep 1A. Ook een
hartelijk welkom voor Dries in onze
peutergroepen.
Welkom en veel plezier bij ons op De
Kroevendonk

Het is in verband met het maken van
een goede planning voor ons
belangrijk om tijdig aan te melden.
Voor kinderen die dit schooljaar 4 jaar
worden is het verstandig om
binnenkort een afspraak te maken.






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).

Buitenschoolse Opvang De Kroevendonk
gaat starten!!

Tijdens de herfstvakantie heeft de GGD positief gereageerd op onze aanvraag voor de eigen
BSO! Ook hebben we inmiddels verschillende nieuwe collega’s gevonden zodat we kunnen
zeggen dat de Kroevendonk-bso per 10 januari 2022 van start gaat! Volgende week zullen
we iedereen informeren over het aanmelden en de tarieven. Van sommige ouders kregen we
vragen over het opzeggen van lopende contracten bij andere kinderopvangorganisaties. Dit
is wettelijk geregeld door de zogenaamde wet van Dam. Ter informatie het volgende over dit
onderwerp:
De Geschillencommissie Kinderopvang heeft zich meerdere malen uitgesproken dat de
opzegtermijn maximaal één maand mag zijn:


'Ondernemer handelt in beginsel in strijd met toepasselijke wetgeving als hij een
opzegtermijn van langer dan een maand hanteert, tenzij hij voor die langere termijn
goede gronden aanvoert.'

Ouders moeten volgens de Wet van Dam tevens op elke dag van de maand de opvang van
hun kind(eren) kunnen opzeggen en de opzegtermijn gaat dan vanaf dat moment in.
Als in de algemene voorwaarden van de kinderopvangorganisatie (inclusief gastouderbureau
en gastouder) is opgenomen dat er een langere opzegtermijn wordt gehanteerd, geldt er in
principe toch een opzegtermijn van maximaal één maand. Ook als voor de algemene
voorwaarden is getekend. De wet gaat boven zelf opgestelde algemene voorwaarden en tot
op heden zijn er nog geen argumenten door ondernemers opgevoerd waardoor een langere
opzegtermijn geoorloofd is. Dit betekent dus dat er nog voldoende tijd is mocht er een
contract bij een andere organisatie moeten worden opgezegd.
We zijn ontzettend blij dat we zo nog beter kunnen zorgen voor een eenheid tussen
onderwijs en bso. Uiteraard blijft het altijd de keuzevrijheid van iedere ouder om voor de
buitenschoolse opvang te kiezen voor een andere organisatie.
Bezoek Ambulance
Groep 4 heeft het met Aardrijkskunde over de hulpdiensten gehad.
Om de beroepen die hierbij horen nog meer toe te lichten, komt
donderdag 25 november een echte ambulance bij De
Kroevendonk op bezoek. Team Ambulance zal dan van alles
uitleggen over hun werk en over het ambulance voertuig zelf.
Hierbij een youtube link met een animatiefilm. Animatiefilm Team
Ambulance - YouTube
Gelieve de ambulance op 25 november rond 8.45 uur genoeg ruimte te geven om op het
grasveld naast de school te parkeren. En natuurlijk niet schrikken omdat er een ambulance
bij school staat
.
We zullen u na het bezoek vertellen en laten zien wat we hebben geleerd.

