
Beste Kroevendonkers, 
 
Hier is weer een Lopend Vuurtje vol Kroevendonknieuws. Veel leesplezier! 
 

 
De hartelijke felicitaties voor onze jarigen!  
Allemaal een heel fijne verjaardag toegewenst! 
 
Irene Stolk, groep 2C   10 februari 
Ayden Meak, peutergroep  10 februari 
JUF ALBERTINA (Wij Samen) 11 februari 
Chakira Jahjah, groep 6A  13 februari 
Bram van Ginkel, groep 4B  14 februari 
Joas Musters, groep 1B  14 februari 
MENEER YOURI   14 februari 
Hosana Tesfom, groep 4A  14 februari 
Jaron van der Kaa, groep 8A  16 februari 
Livana Kanbier, groep 5B  16 februari 
JUF NIENKE H   16 februari 
Yvi Dieleman, groep 6A  17 februari 
Levi van der Sanden, groep 7B 17 februari 
Hailey Melsen, peutergroep  18 februari 
Amalya Jahjah, groep 4A  19 februari 
Naïm Achatibi, peutergroep  19 februari 
Sam Bogaerts, groep 8B  20 februari 
JUF ELNA    20 februari 
Santiago Gomez Arteaga, gr. 6B 22 februari 
Rafi Huibregtse, groep 5A  22 februari 
Witek Adamczak, groep 6B  23 februari 
Noera Borleh, groep 3B  23 februari 
Rynilio Bos, groep 8A   23 februari 
 

Adviesgesprekken groepen 8 
 

Deze periode spreken ouders, leerlingen en 
leerkrachten met elkaar over het advies 
voortgezet onderwijs. Hoewel de meeste 

informatie al bekend is, is dit toch vaak even een 
spannend moment. Na het advies kan worden 

aangemeld bij een school voor voortgezet 
onderwijs. Als de uitslag van de eindtoets 

basisonderwijs hoger uitvalt dan het gegeven 
schooladvies is er nog de mogelijkheid om het 

advies bij te stellen. 
 
 

  

 
 

Een hartelijk welkom voor Malik (1D), 
Otis (1B), Yousra en Zayn 

(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) 
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Bij Wij Samen zijn we gestart met een nieuw thema: 
verkeer! We hebben auto’s geknutseld van papier. Ook 
zijn we naar buiten gegaan om verkeersborden en 
zebrapaden te bekijken en 
samen veilig oversteken te 
oefenen. Een leuke 
verkeersborden-speurtocht 
mocht bij dit thema ook niet 
ontbreken!  

  
Wat een feest dat dit weer kon! De leerlingen van de beide 
groepen 8 brachten dinsdag 8 februari een bezoek aan het 
Rijksmuseum in Amsterdam. Een mooie activiteit in het 
kader van ons cultuuronderwijs. Mohammed (8A) en Ezra 
(8B) schreven er een kort stukje over: 

Om kwart over 10 
vertrok de bus. We mochten allemaal snoep meenemen, dus ik 
kon mezelf onderweg wel vermaken. Na ongeveer 2 uur rijden 
waren we aangekomen bij het Rijksmuseum. Na even wachten 
kwamen de museumdocenten. In mijn groepje gaf de docent 
heel veel uitleg per schilderij. Hij vertelde hele verhalen over hoe 
het schilderij in elkaar zat en wat er nou precies gebeurde. Ik 
vond dat super interessant. Tijdens de rondleiding konden we 
ook dingen doen: ruiken aan specerijen en een klein detail van 
een schilderij uit de Eregalerij natekenen. Helaas was de Nachtwacht niet te zien, want die was in 
onderhoud. Er was wel een foto van op de muur. Voor mij vloog de tijd en ik vond het super 
interessant. (Ezra) 
 

Ik zal het tripje naar het rijksmuseum nooit vergeten, omdat het 
de eerste keer was voor mij en veel andere kinderen, maar ook 
omdat het leuk en gezellig was. In het museum kregen we een 
rondleiding van een aardige gids. Veel dingen die je in films en 
boeken zag, zag je nu gewoon in het echt zoals de reuzenspiegel 
van de Royal Charles en het melkmeisje. De Nachtwacht waren ze 
helaas aan het renoveren, maar het was groot!  
Ik vroeg me af en toe af of we nou in een museum waren of in 
een sportschool. Er waren langere trappen in het museum dan 

die in Kungfu Panda. We konden een 3d filmpje zien en we mochten zelfs pure kaneel proeven 
waarmee ze in de 17e eeuw (de Gouden Eeuw) verf maakten!  
In de bus was het zoals jullie misschien wel zouden denken echte chaos, wel gezellige chaos natuurlijk.  
Er werd super veel kabaal gemaakt en iedereen had op z´n minst wel een kilo snoep meegenomen.  
Slapen kon je niet doen in de bus, als je dat probeerde werd je wakker door het geschreeuw of je werd 
wakker geschud door de kinderen die om je heen zaten. (Mohammed) 
 

 



De speelgoedbank op een nieuwe 
locatie: Langdonk 

 
Aanstaande zaterdag 12 februari opent Speelgoedbank Heppie de 

deuren op de nieuwe locatie: Benedendonk 1. Veel personeelsleden 
van De Kroevendonk werken als vrijwilliger bij de speelgoedbank om 

zo gezinnen te helpen die niet in staat zijn om regelmatig speelgoed te 
kopen. 

Kom gerust kijken en als je meer informatie wilt kun je terecht bij juf 
Meri (mweeda@kroevendonk.nl). 

 
 

Talentenatelier nog niet, 
maar….. 

Vanwege de huidige coronamaatregelen kan 
het talentenatelier nog niet doorgaan, maar 
hier hebben we in samenwerking met 
Cultuurcompaan iets op gevonden. De 
komende periode komen er kunstprofessionals 
als gastdocent in verschillende groepen 
lesgeven. 
Afgelopen donderdagmiddag heeft een viertal kunstprofessionals dans-, teken- en dramales 
gegeven aan kinderen vanaf groep 4. De kinderen hebben er erg van genoten. Ook de 
komende weken tot aan de voorjaarsvakantie zullen de kunstprofessionals elke 
donderdagmiddag deze lessen geven. Zo krijgen de kinderen toch cultuurlessen ondanks dat 
het talentenatelier even niet door kan gaan. 
Als voorbeeld iets uit groep 6B: 
 
Donderdag 2 februari kreeg groep 6b dansles van een danslerares omdat het talentenatelier 
op dit moment niet doorgaat. Het was een leuke en leerzame les. Zo werden er in een kring 
bewegingen bedacht en nagedaan. Het lukte de groep om met elkaar alle 20 bewegingen te 
onthouden. Ook moesten er standbeelden worden gemaakt die ze vervolgens weer lieten 
bewegen. En aan het eind van de les werd er een stukje van een dans geoefend. Dit deden 
ze al supergoed! De groep heeft al zin in de volgende les. 
 
_________________________________________________________________________ 

 

                              
De sloop van ons oude gebouw schiet al op. Koen Mol heeft weer mooie foto’s gemaakt die 
je kunt bekijken op onze website onder het knopje nieuwbouw. Ook de oude noodunits zijn 
weggehaald en zo stuurde juf Elina een leuke foto waarop je ziet dat veel mensen bij het 

vervoer de naam Kroevendonk zien      . 

_________________________________________________________________________ 
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In Langdonk (Lindenburg 87A) is er een mooie 

locatie van Bij Bosshardt. Op dinsdag, woensdag 
en vrijdag ben je vanaf 15.00 uur welkom voor 
huiswerkbegeleiding en op elke woensdag is er 

van 14.00 – 16.00 uur een kindermiddag vol 
activiteiten. Informatie via: 085-0769090 of loop 

eens binnen Bij Bosshardt. 
 
 

 

Schooljaar 2022-2023 
 

Het lijkt misschien nog ver weg, maar we zijn al 
druk bezig met de voorbereidingen voor 

schooljaar 2022-2023. Om een goede planning 
en groepsindeling te maken is het voor ons van 

groot belang om zo goed mogelijk te weten 
hoeveel kinderen volgend schooljaar naar De 
Kroevendonk (basisschool) komen. Graag dus 

kinderen die tot en met december 2022 naar de 
basisschool komen alvast aanmelden. Voor 
informatie kunt u contact opnemen met juf 

Vera: voomen@kroevendonk.nl. 

 
 

Het heeft even geduurd, maar gelukkig zijn we 
weer bereikbaar via het vertrouwde 

telefoonnummer: 0165-541809. 

 
 
 

 


