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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!
Kevin Yang, groep 8A
Evalynn Sros, peutergroep
Sem Nagelkerke, groep 4A
JUF CHARONNE
Marco van Peer, peutergroep
Björn Heeren, groep 7B
Noor Joosse, groep 8A
Adam Jahjah, groep 3B
Vince van der Kemp, groep 2C
Tim Olsthoorn, groep 8B
Firas Jamel, peutergroep
Lars Kers, groep 3B
Saul Paragsingh, groep 8A
Job Evertse, groep 3A
Thijs Aarts, groep 5A
MENEER KOOS

18 november
18 november
19 november
19 november
19 november
20 november
23 november
26 november
26 november
27 november
28 november
28 november
28 november
29 november
30 november
1 december

Donderdag 23 en vrijdag 24 december zijn alle
kinderen vrij! We gaan dan namelijk alle spullen
van basisschool, peutergroep en Wij Samen
verhuizen naar de tijdelijke lokalen op het
grasveld achter de Lindenburg in het midden van
de wijk Langdonk. De komende tijd zie je in de
verschillende lokalen dus al dozen staan, want er
wordt veel voorbereid. Het is de bedoeling dat we
in ieder geval tot de zomer van 2023 gebruik
gaan maken van de tijdelijke lokalen. Daarna
hopen we weer te verhuizen omdat dan ons
nieuwe gebouw klaar is!
Op de website kun je al een beetje zien hoe mooi
het gaat worden:

Nieuwbouw –
Kindcentrum de
Kroevendonk.

Een heel hartelijk welkom voor Sanne
en Lize in groep 1B.
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.
Leerlingen voor de basisschool graag
aanmelden op het moment dat ze 3
jaar zijn geworden.







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

Buitenschoolse Opvang De Kroevendonk
gaat starten. Aanmelden is nu mogelijk.

Zoals aangekondigd start per 10 januari 2022 onze eigen Kroevendonk-bso. Op onze site
(www.kroevendonk.nl) staat onder het kopje kinderopvang allerlei informatie. Je vindt daar
bijvoorbeeld de openingstijden, de tarieven en ook het inschrijfformulier. We hebben
inmiddels ook 4 nieuwe collega’s aangenomen voor de buitenschoolse opvang. Deze
collega’s brengen enthousiasme, ervaring en deskundigheid mee om er een prachtige bso
van te maken. We hebben er enorm veel zin in! Neem als je vragen hebt gerust contact op
met Elna Wattel, onze leidinggevende kinderopvang (ewattel@kroevendonk.nl).

Peuternieuws
De afgelopen weken hebben we het met de
peuters gehad over het thema “herfst”. We
hebben samen echte regen gemaakt in de
klas. Gelukkig bleven we droog onder onze
paraplu. Het regende niet alleen echte
druppels, maar ook snippertjes papier. Wat
hebben we daarmee veel plezier gehad
samen. Heel de groep lag vol snippertjes.
Hebben jullie thuis ook snippertjes regen
gemaakt? Lekker samen scheuren en
gooien.
Het versje van de spinnetjes, waarbij we
met onze handen spinnetjes na hebben
gedaan, vonden de peuters ook erg leuk.
Hier kunnen jullie het versje zelf lezen:

Even
voorstellen
Dit schooljaar hebben we
een stagiaire bij Wij
Samen: Dianne. Ze is in dit
schooljaar gestart en heeft
het erg naar haar zin. Hier
stellen we haar nog even

aan iedereen voor:
Dianne is 18 jaar en
volgt de opleiding
Maatschappelijke
Zorg, persoonlijk
begeleider
gehandicaptenzorg.
Dianne is op
donderdag en
vrijdag bij Wij
Samen.
___________________________________

Coronamaatregelen

Nu werken we volop met ons volgende
thema: “Sinterklaas”.

Alle ouders hebben via de ouderapp
een brief ontvangen over de
coronamaatregelen. Lees deze brief
goed! We hopen natuurlijk dat de
situatie snel weer onder controle
komt en alle activiteiten gewoon door
kunnen gaan.

In ons kindcentrum werken heel veel professionals samen in allerlei functies. Zij zijn
werkzaam in onderwijs, peutergroepen en straks ook in de bso. Regelmatig ontvangen we
open sollicitaties van mensen die ook graag bij ons willen werken. We gaan dan graag in
gesprek om te zien wat de mogelijkheden zijn. Uiteraard geldt voor elke functie dat er
bepaalde eisen zijn waar je aan moet voldoen. Tijdens een gesprek hebben we het ook altijd
over identiteit en visie. Elke keer is het weer leuk om te horen hoe enthousiast mensen zijn
over onze school en peutergroepen. Mocht u in uw omgeving horen van iemand die ook
graag op een inclusief kindcentrum wil werken geef dan gerust aan dat een open sollicitatie
(motivatiebrief en cv) altijd welkom is en dat we graag het gesprek aangaan.

Schoolfruit

Cultuuronderwijs
@kroevendonk
Bijna elke week is er op De Kroevendonk het
talentenatelier. Tijdens dit atelier krijgen de kinderen
vakken als drama, tekenen, dans etc.
Dankzij een mooie samenwerking met vakdocenten
worden deze lessen niet alleen gegeven door de eigen
meester of juf, maar ook door zogenaamde
kunstprofessionals. De Kroevendonk is namelijk
aangesloten bij Cultuurcompaan in Roosendaal. Dit jaar
lopen dus af en toe speciale docenten voor de vakken
beeldende vorming, drama, tekenen, fotografie en dans
bij ons op school rond.

Vanaf vandaag start het
schoolfruitprogramma en
krijgen alle kinderen
(peutergroep, basisschool, Wij
Samen) op woensdag,
donderdag en vrijdag fruit of
groente op school.
Met EU-Schoolfruit leren
kinderen spelenderwijs om
verschillende soorten groenten
en fruit te eten. Dat is niet
alleen gezond, maar ook leuk!
Het programma loopt tot 22
april 2022. Daarna is het de
bedoeling dat de kinderen
weer zelf op deze dagen fruit
of groente mee naar school
nemen.

Let op: Donderdag 25 november is iedereen van de basisschool vanaf
12.00 uur vrij in verband met een studiemiddag voor het personeel.
Zie ook de activiteitenagenda.
Sinterklaasfeest
Dankzij verschillende
ouders zijn zowel de
hoofdlocatie als de
dislocatie weer prachtig
versierd. De moeder van
Floris (2D) en Lucas (4B)
maakte zelfs een paar
prachtige borden!
Dankjewel Nadine!
Alles is klaar voor de komst van Sinterklaas.

