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

 
De hartelijke felicitaties voor onze jarigen! 
Vanwege de kerstvakantie een lange lijst.  
Allemaal een heel fijne verjaardag toegewenst! 
 
Afnaan Makioui, groep 3A  16 december 
Quôc Anh Pham, groep 3B  17 december 
Thijs Dierks, groep 5A  18 december 
Ezra Schut, groep 2B   18 december 
Scott Melse, groep 4A  19 december 
Boaz Wetzel, groep 7B  19 december 
Diana Son, Peutergroep  20 december 
Jayden Gelens, groep 7A  21 december 
Menno Heskens, groep 2B  22 december 
JUF FLOOR    22 december 
Esther Breedveld, groep 8B  23 december 
Jaimy Mies, groep 6A   23 december 
MENEER KEVIN   24 december 
Doura Diallo, groep 8B  26 december 
Brendon Lee, groep 3A  26 december 
Raouan El Fatmi, groep 4B  27 december 
Koen van Ginkel, groep 6B  28 december 
Anass Razzouki, groep 8B  29 december 
Chloë den Enting, groep 6A  30 december 
Anna Knappers, groep 6B  30 december 
Luna van Nispen, groep 7B  31 december 
Luuk Oostdijck, groep 8B  1 januari 
Ruben Kammers, groep 4A  2 januari 
Max de Rooij, groep 3B  2 januari 
JUF SJOUKJE   2 januari 
Chaynairo van Pelt, groep 8A 4 januari 
Roos Wezenbeek, groep 2A  4 januari 
JUF DÉSIRÉE   4 januari 
Nova Buijs, groep 1D   5 januari 
Ezra van Croonenburg, groep 8B 5 januari 
Amy van den Heuvel,groep 6B 6 januari 
Emma Koen, groep 1A  6 januari 
Mira Uysal, groep 3B   9 januari 
Qyana van Boven, groep 6B  10 januari 
JUF LIESBETH   10 januari 
Elia Garsten, groep 6A  11 januari 
Maxim Ivanov, peutergroep  11 januari 
Mayla Luijks, peutergroep  11 januari 

 
 
Een hartelijk welkom voor Ariano en 
Melissa (1B), Puck en Marliya(1C).  

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 

 

 

Roosendaal 

15 december 2021 

nr. 8 – 2021/2022 

De Kroevendonk 

Langdonk 39 

Roosendaal 

mailto:ewattel@kroevendonk.nl
mailto:voomen@kroevendonk.nl
mailto:tdekker@kroevendonk.nl
mailto:ewattel@kroevendonk.nl
mailto:info@stichtingwijsamen.nl


CORONATIJD 
We leven in een rare tijd. Gisteravond werd alsnog aangekondigd dat volgende week de 
basisscholen zijn gesloten. Dit ondanks eerdere toezeggingen van het kabinet. Alle ouders 
ontvangen hierover vandaag bericht. Terwijl iedereen zijn best doet om het onderwijs zo 
goed mogelijk te laten doorgaan worden we dagelijks geconfronteerd met telefoontjes van 
kinderen en personeelsleden die in quarantaine moeten, familieleden die positief zijn getest 
en ook collega’s die ziek worden vanwege een coronabesmetting. Vandaag moesten we 
bijvoorbeeld voor de zevende keer in korte tijd melden dat een groep in quarantaine moet. 
Dit doet allemaal veel met kinderen, collega’s en natuurlijk ook ouders. We hopen van harte 
dat we na de kerstvakantie weer op een “normale” manier het onderwijs kunnen oppakken. 
 

 

Wist u dat bij Wij Samen ook 
muziektherapie gegeven 
wordt aan de kinderen? 
Binnen school en bij Wij 
Samen hebben we de 

beschikking over 
verschillende 

muziekinstrumenten. Een 
muziektherapeute komt langs 
om met de kinderen samen 

muziek te maken. 

 
  

 

Prijsvraag: Hoeveel verhuisdozen gaan er mee 

naar de dislocatie? 

Zoals jullie allemaal hebben gezien en gemerkt hebben, is iedereen druk  

bezig met het inpakken van verhuisdozen. Er zijn een heleboel dozen die  

volgende week door het verhuisbedrijf naar de dislocatie gebracht 

worden. Hoeveel verhuisdozen denken jullie dat er meegaan naar de 

dislocatie?  

Stuur je antwoord voor 24 december naar juf Vera via de klasbordapp. Degene die er het dichtst bij 

zit wint een leuke prijs.  

 
 
 
 
 
Donderdag vieren we op school het kerstfeest!  
Natuurlijk is er in elke klas een kerstviering, maar dit jaar is er ook een 
speciale kerstlunch.  
De kinderen hoeven dus geen eigen lunch mee te nemen. 
Dankzij de fantastische inzet van bakkerij ’t Bakkertje krijgen de 
kinderen namelijk allemaal lekkere dingen om te eten! Ook voor drinken 
wordt gezorgd. Zo hopen we ondanks deze rare tijd toch nog een mooi 
moment samen te hebben.   
We kijken uit naar een fijne dag!  

 


