
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! 
 
Lente den Heijer, groep 4B  13 januari 
Bram Kers, groep 4A   13 januari 
Finn van Meer, groep 7B  13 januari 
Lotte Breure, groep 4A  15 januari 
Hemza Achatibi, groep 1C  16 januari 
Lana Ibrahim, groep 5A  16 januari 
Ridjayhno Sophia, groep 2A  16 januari 
Lot Joosse, groep 5A   17 januari 
Fiyameta Tafesse Maza, groep 5A 18 januari 
JUF MARJOLIJN   18 januari 
Fabian de Bruijn, groep 5B  19 januari 
Lena Cichowicz, groep 7A  20 januari 
Vivienne Dziarkowska, groep 4A 20 januari 
JUF BIANCA    20 januari 
Fatoumata Sangare, peutergroep 21 januari 
Alyssa de Windt, groep 4A  24 januari 
Jalien Gelens, peutergroep  25 januari 
Daniel Assegaff, groep 2D  25 januari 
Quin Slotboom, groep 2A  26 januari 
 

Pleinen, halen en brengen 
De gemeente Roosendaal is hard aan het werk 
om de pleinen, fietsenstalling, trottoir etc. in orde 
te het maken. Tot die tijd is het even behelpen, 
maar met wat flexibiliteit lukt dit prima.  
 
Omdat het met name bij het uitgaan van de 
school erg druk is een vriendelijk verzoek om bij 
het ophalen van de kinderen op de stoep te gaan 
staan en niet op gras of fietspad. De kinderen van 
de groepen 1 t/m 3 gaan samen met hun 
leerkracht naar een aangegeven boom toe. Hier 
kunt u de kinderen meenemen zodat de juf of 
meester kan zien wie er met zijn/haar ouder 
meegaat. De kinderen uit de groepen 4 t/m 8 
komen zelfstandig naar buiten.    

 
 

Een hartelijk welkom voor Hannah, 
Asser, Jake en Marko 

(peutergroepen), Diana en Ikra (1A), 
Sterre (1B), Maxim (1C), Mayla (1D), 

Sara (2A) en Saska (8B) 
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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Afgelopen maandag was het dan  
eindelijk zover. We zijn gestart 
met onze eigen Kroevendonk-
BSO. Met 4 enthousiaste 
pedagogisch medewerkers 
maken we er een mooie 
buitenschoolse opvang van. Voor informatie over de BSO 
kunt u terecht bij onze leidinggevende kinderopvang, Elna 

Wattel (ewattel@kroevendonk.nl). Onze nieuwe collega’s stellen zich even kort voor: 
 

Mijn naam is Marieke Stolk. Vanaf 1 januari ben ik één van 
de medewerkers van de BSO van De Kroevendonk en zal 
ik ook als onderwijsassistente voor de groepen 1, 2 en 3 
op school te vinden zijn. Een aantal van jullie kent mij al 
als moeder, want ik loop al 9 jaar rond in De Kroevendonk 
als actief betrokken moeder van 3 dochters. Nu ga ik dus 
op school werken en zien jullie mij daar iedere maandag 
en donderdag. 
In mijn vrije tijd wandel ik veel. Ook ben ik graag lekker 
creatief bezig met kinderen. 
Ik heb heel veel zin om op De Kroevendonk te gaan 
werken aan de ontwikkeling van de kinderen en er samen 
een leuke tijd van te maken! 

 

 
 

 

 

 

Hoi, hoi! Ik ben Nienke, 24 jaar en net gestart als medewerker 
op BSO De Kroevendonk.  
Daarnaast ben ik bezig met afstuderen aan de studie Creative 
Business.  
De naam zegt het al, ik ben graag creatief bezig! Naast 
werken in de BSO sta ik dan ook ingeschreven als ZZP'er 
voor audiovisuele producties en diensten. Maar in mijn vrije 
tijd vind ik het ook ontzettend leuk om bezig te zijn met 
bijvoorbeeld knutselen.  
Ik kijk er dan ook erg naar uit om samen met de kinderen 
creatieve activiteiten te ondernemen. Maar mochten ze liever 
iets anders willen doen, dan sta ik daar uiteraard ook voor 

open      . Tot snel op de BSO! 

 

Ik wil mijzelf graag aan jullie voorstellen. Mijn naam is 
Sylvie Verbraak. Mijn vriend heet Arjan en wij wonen met 
onze lieve zoon Stijn in Roosendaal. Deze week ben ik 
gestart als pedagogisch medewerkster op de gloednieuwe 
buitenschoolse opvang van De Kroevendonk! Ik heb 
hiervoor altijd met veel plezier op verschillende BSO’s en 
kinderdagverblijven gewerkt. Geen dag is hetzelfde als je 
met kinderen werkt en daar vind ik een mooie uitdaging in. 
Mijn hobby’s zijn zingen, koken en lezen. Ik werk op 
maandagochtend, dinsdag, woensdag en donderdag. 
Mocht je vragen of suggesties hebben dan kun je mij altijd 
hiervoor benaderen. Tot ziens op de BSO van De 
Kroevendonk! 
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Hallo ouders en kinderen, 
 
Ik ben Patricia en werk vanaf deze week bij de 
BSO. Hiervoor heb ik op diverse andere BSO-
locaties gewerkt. 
Mijn eigen kinderen hebben in het verleden met 
veel plezier op De Kroevendonk gezeten. Het is 
dus ontzettend leuk om nu op deze school met en 
voor kinderen te werken.  
Ik vind het erg belangrijk dat er voor alle kinderen 
op de BSO oog is, dat ze door ons gezien en 
gehoord worden. 
Graag geef ik hen een leuke tijd als school klaar 
is, met ontspanning of uitdaging ;-) 

 
 
 

Uitslag prijsvraag 
verhuisdozen 

Zoals jullie via de e-mail en 
social media hebben kunnen 

volgen, is er de afgelopen 
weken hard gewerkt om de hele 

school te verhuizen. Het was 
dan ook erg fijn om alle 

kinderen in het nieuwe gebouw 
te mogen ontvangen. Bij de 
verhuizing zijn er heel veel 

dozen in- en uitgepakt. In totaal 
waren dit 1140 verhuisdozen. Kyra uit groep 6B dacht dat dit 
1072 dozen zouden zijn, dus zij zat er het dichtst bij. Zij heeft 

vandaag in de klas haar prijs in ontvangst mogen nemen. 

 

 

 
Maandag 10 januari mochten we eindelijk weer naar 
school. We zijn gestart in onze tijdelijke locatie. Het 
werd mede dankzij onze ouderraad een feestelijke 
start. Voor alle kinderen was er een glaasje 
kinderchampagne en zo konden we proosten op het 
nieuwe jaar.  
In schooljaar 1970-1971 startte de geschiedenis van 
De Kroevendonk met twee lokalen in het huidige 
gebouw van de Gezellehoek. De nieuwe school werd 
in 1973 in gebruik genomen, maar ook werd er nog 
ongeveer 6 jaar onderwijs gegeven in noodlokalen op 
de plaats waar nu onze tijdelijke locatie staat. 
Bijzonder dat we precies daar nu weer in units zitten. 
Als we in 2023 ons nieuwe gebouw in gebruik gaan 
nemen is dit 50 jaar na de ingebruikname van het 
oude gebouw. De cirkel is rond.  



 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  

 
Het zijn gekke tijden. Maar ondanks alle Corona maatregelen die nu gelden, blijven wij positief en kijken uit 
naar de start van onze voorjaarsronde in maart 2022. Bij voldoende aanmeldingen gaan wij bij PCBS De 
Kroevendonk van start.  
 

Voor wie? 
Alle leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. 
Ook voor kinderen met dyslexie. 
 

Wanneer is de typecursus? 
Startdatum: vrijdag 11 maart 2022 
Lestijd: 15:15 tot 16:15 uur 
Leslocatie: Kindcentrum De Kroevendonk, Elisadonk 320 Langdonk 39 4707 EW ROOSENDAAL 
 
 

Schrijf nu in en maak nog gebruik van de vroegboekkorting! 
 
Inschrijven t/m vrijdag 31 januari:  € 160 
Inschrijven vanaf zaterdag 1 februari: € 185 
 
LET OP: er is slechts plaats voor 18 kinderen, dus VOL=VOL 

 
Typetuin en de Corona maatregelen 
Wij blijven positief naar de toekomst en kijken vol vertrouwen uit naar de startperiode in maart.  
 
Bij inschrijving bieden wij de volgende zekerheden:  
1. De inschrijving kun je kosteloos annuleren tot 21 februari 2022. 
2. Wij hebben een protocol opgesteld hoe wij omgaan met betrekking tot de bestrijding van Corona. Denk aan 
schoonmaken lesmateriaal, 1,5 meter afstand, dragen van een mondkapje, etc. 
 

Waarom blind leren typen? 
Kinderen die blind kunnen typen behalen bewezen betere resultaten op school. Ze typen sneller en foutloos en 
kunnen zich hierdoor beter concentreren. Het beste en snelste resultaat wordt gehaald, wanneer jouw kind 
onder begeleiding leert typen van een type-coach. 
 

Wat heb je thuis nodig? 
Een computer/laptop of tablet met los toetsenbord en een internetverbinding. 
Tijdens de klassikale lessen wordt er getypt op apparatuur van de Typetuin. 

 
Aanmelden 
Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl/aanmelden/start. 
VOL = VOL. Schrijf dus snel in. 
 

Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?  
Neem gerust contact op via info@typetuin.nl of 013-5220579.  
 
Met vriendelijke groeten,   
 
Team van de Typetuin 
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