
Beste Kroevendonkers, 
 
Ook in deze bijzondere tijd weer een Lopend Vuurtje boordevol Kroevendonknieuws. Veel 
leesplezier! 
 

 
De hartelijke felicitaties voor onze jarigen!  
Allemaal een heel fijne verjaardag toegewenst! 
 
Nadir Achatibi, groep 8B  3 december 
Sena Bagci, groep 2A  3 december 
Vanelsan Adriano, groep 8B  4 december 
Elise Berkers, groep 7A  5 december 
Max Broeren, groep 5B  5 december 
Ariano, peutergroep   5 december 
Renate Broeren, groep 8B  6 december 
Vera Broeren, groep 8B  6 december 
Bohmae Marijnissen, groep 5B 6 december 
Puck, peutergroep   7 december 
Isabella Bouwens, groep 6A  8 december 
Melissa, peutergroep   12 december 
Jelle de Jong, groep 7B  12 december 
Marliya, peutergroep   14 december 
Aiden Luijsterburg, groep 7A  14 december 

 
 

 
De laatste dagen lijkt alles wel in het teken te 
staan van de coronamaatregelen. Iedereen heeft 
de nieuwe richtlijnen ontvangen en op onze site 
staan bij de documenten de meeste actuele 
landelijke protocollen. We hebben dagelijks 
contact met de GGD om alles goed te 
organiseren. Helaas zitten momenteel 4 van onze 
groepen in quarantaine: groep 4A, 5B, 8A en 8B. 
Voor het weer naar school mogen komen is een 
test nodig bij de GGD. Van verschillende kanten 
horen we dat het gezien de enorme drukte bij de 
GGD erg lastig is om een afspraak te kunnen 
maken. Hierdoor is het mogelijk dat kinderen 
langer thuis moeten blijven dan verwacht en 
gehoopt. Helaas kunnen we hier niets aan doen 
en we hebben alle begrip voor het feit dat dit erg 
lastig is. Daar waar nodig zullen we iedereen tijdig 
informeren via de klasbord-app. Tot slot een 
dringend verzoek om zich aan de maatregelen en 
afspraken te houden. Zie ook de verstuurde brief 
via de app.  

 
 
Een hartelijk welkom voor Marco (1A) 

en Roos (1D). Ook een hartelijk 
welkom voor Lovan in onze 

peutergroepen. 
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). 

 

 

 

 
Het Lopend Vuurtje 
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Plaatsing 
units tijdelijke 

locatie 
 

De units voor de tijdelijke 
locatie worden deze week 

geplaatst. Op onze website 
staan bij de pagina 

nieuwbouw geregeld foto’s 
om de ontwikkelingen te 

kunnen volgen. Naast het 
plaatsen van de units zijn we 
ook al druk bezig met allerlei 

voorbereidingen voor de verhuizing en zijn er afspraken met een verhuisbedrijf gemaakt. 
 

Even voorstellen: 
Ik wil mijzelf graag aan jullie 
voorstellen. Mijn naam is 
Liesbeth Oomen. Ik ben 
getrouwd met Marcel en wij 
hebben 2 kinderen. Dochter 
Lisa van 28 en zoon Janne 
van 23. 

Mijn hobby's zijn dansen en lezen. Ik geniet ook 
van een mooie film of dansvoorstelling. 
Ik heb 37 jaar als leerkracht van groep 1 en 2 gewerkt op een 
basisschool. Daar heb ik kennisgemaakt en samengewerkt met Wij 
Samen. Ik was hier zo enthousiast over dat ik besloot om bij Wij 
Samen te solliciteren. Vanaf december ga ik hier 4 dagen per week 
aan het werk. Ik heb er zin in! 

Schade 
 

Begin vorige week was 
er plotseling weer 

overlast van vuurwerk 
en rellen in Langdonk. 
Gelukkig bleef bij De 

Kroevendonk de 
schade beperkt tot 

schade aan de deuren 
van de tijdelijke locatie. 

We zijn blij met de 
nauwe samenwerking 

met gemeente en 
politie. Uiteraard hopen 
we dat er geen verdere 

schade zal volgen. 

 

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

 
Inmiddels zijn er ongeveer 20 kinderen die zich hebben aangemeld voor de BSO. Geweldig! 
We hebben er enorm veel zin in. Op onze site (www.kroevendonk.nl) is allerlei informatie te 
vinden en je ziet dan ook hoe je je kunt aanmelden. 
Neem als je vragen hebt gerust contact op met Elna Wattel, onze leidinggevende 
kinderopvang (ewattel@kroevendonk.nl).  
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