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Het Lopend Vuurtje
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!

Suzy Liu, groep 3B
Robin Kammers, groerp 6A
Malik Benali, peutergroepen
Bas Breure, groep 5B
Jasmijn Gelens, groep 2B
Soukaina Daoudi, groep 4B
Floris Hack, groep 2D
Gylenne Kanbier, groep 7A
Thijs Sonneveldt, groep 2C
Sem van Sprundel, groep 5B
Sanne Wijngaard, groep 3B
Sara Overman, groep 2A
Otis Vinke, peutergroepen
Adam Al Husarya, peutergroepen
Mohammed-Adam Abarkan, gr 1
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30 januari
30 januari
30 januari
2 februari
4 februari
4 februari
4 februari
4 februari
5 februari
7 februari
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8 februari
9 februari

BSO De Kroevendonk
Denkt u eraan om tijdig de dagen dat uw kind wel
of niet gebruik maakt van de BSO in de
carnavalsvakantie door te geven via de ouderapp
(Kidskonnect). De medewerkers zijn al druk bezig
om leuke activiteiten te plannen voor in de
carnavalsvakantie. In de ouderapp en in het
volgende Lopend Vuurtje leest u binnenkort meer
over het activiteitenprogramma.

Nieuwe regels
Alle ouders hebben in de ouderapp informatie
ontvangen over de nieuwe coronamaatregelen.
We hebben de regels onder andere gekopieerd
uit de informatie die wij ontvingen van het
ministerie van onderwijs. Dit lijkt soms in
tegenspraak met het advies van het RIVM als het
gaat om quarantaine. Ook wij vinden dit
verwarrend.
Bij twijfel kunt u uiteraard altijd om advies vragen
bij de GGD en dat advies opvolgen.

Een hartelijk welkom voor Gijs (1B)
en Lyam (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)

Pleinen
Er wordt hard gewerkt aan het straatwerk van de pleinen rond de noodunits. Voorlopig geeft
dit helaas nog de nodige overlast. Ook is er nog extra drukte rond het fietspad. Dringend
verzoek aan alle ouders die hun kinderen op komen halen om echt op het voetpad te gaan
staan en niet op het fietspad! Dit kan zorgen voor gevaarlijke situaties.
Bij Wij Samen werken we momenteel met het thema winter! Er worden
verhaaltjes voorgelezen over de sneeuw, er wordt samen met de kinderen
bekeken welke kleding er bij
de winter hoort en er wordt
heerlijk gespeeld met
nepsneeuw! (Nepsneeuw =
scheerschuim met maïzena)
Een (ijs)beregezellig thema!

Sloop
Terwijl wij gebruik maken van de tijdelijke locatie wordt ons oude schoolgebouw gesloopt. Elke dag
wordt het gebouw een stukje kleiner. Als de sloop is afgerond wordt het terrein klaargemaakt om te
kunnen gaan bouwen.

