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

De hartelijke felicitaties voor onze jarigen!
Allemaal een heel fijne verjaardag toegewenst!
JUF JOLANDA
Alperen Akay, groep 4A
JUF CLAARTJE
Szymon Grzesikiewicz, groep 4B
Jaxx Wetzel, groep 1A
JUF ASCANIA
Sara Jahjah, groep 5B
Sham Kaddor, groep 6B
Phoebe Suijkerbuijk, groep 2C
Noa de Vette, groep 2D
JUF SANNE (Wij Samen)
Vie van Wezel, peutergroep
Maud Heskens, peutergroep

24 februari
24 februari
27 februari
27 februari
27 februari
28 februari
1 maart
1 maart
4 maart
4 maart
5 maart
6 maart
7 maart

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.
•
•
•

•
•
Zoals iedereen weet vieren we op De
Kroevendonk geen carnaval, maar het is
natuurlijk wel erg leuk om verkleed naar school te
komen. Vrijdag is het daarom “verkleeddag” en
mag iedereen verkleed naar school komen.

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)

*Even voorstellen!*

Mijn naam is Iris van den Broek, 24 jaar.
In september ben ik gestart met de opleiding
maatschappelijke zorg op het Albeda in Rotterdam. Ik zit in
het eerste jaar van de opleiding. In februari ben ik gestart
met stage lopen bij Stichting Wij Samen in Roosendaal. Ik
ben er op maandag, dinsdag en vrijdag. Ik heb heel veel zin
om de aankomende weken meer te leren over het begeleiden
van kinderen in hun ontwikkeling en de kinderen, collega’s
en ouders te ontmoeten!

Ophalen en brengen na de voorjaarsvakantie
Zoals in de ouderapp al genoemd versoepelen gelukkig de coronamaatregelen. Na de
voorjaarsvakantie mogen ouders dus ook eindelijk weer in school komen! Fijn!
Wat betekent dit voor het halen en brengen van de peuters / kleuters.
Peuters mogen naar binnen worden gebracht en ook binnen weer worden opgehaald.
Kleuters mogen ook naar binnen worden gebracht. Ophalen gebeurt op het kleuterplein (aan de
zijkant van het lage deel van de noodunits). Vanaf het kleuterplein kunt u het terrein aan de kant van
de Elisadonk verlaten of via het fietspad. Wel moeten auto’s worden geparkeerd bij de flat en niet
aan de Elisadonk!
Nu iedereen weer naar binnen mag vragen we wel om
zoveel mogelijk rekening te houden met elkaar. Niet
iedereen voelt zich even prettig nu er weer meer
mensen binnen bij elkaar komen te staan. Ook het
verzoek om niet onnodig binnen te komen en waar
mogelijk de zelfstandigheid van uw zoon/dochter te
stimuleren.
De administratie van de school vindt u in het gedeelte
van de midden- en bovenbouw. Bij binnenkomst de
derde deur aan de rechterkant.

Terwijl de sloop van ons oude gebouw richting afronding gaat wordt er ook gewerkt aan allerlei
voorbereidingen voor de nieuwbouw van ons kindcentrum. Na de aanbestedingsprocedure is nu
bekend dat Bouwbedrijf Moeskops uit Bergeijk de aannemer is geworden die de bouw gaat
realiseren. Zij hebben er al erg veel zin in. Voordat er verder iets zichtbaar is aan bouwactiviteiten
krijgen we nu onder andere de fase van het bestellen van allerlei bouwmaterialen. Alles is erop
gericht dat we schooljaar 2023-2024 kunnen starten in ons nieuwe gebouw.
________________________________________________________________________

Leesonderwijs
Lezen is ontzettend belangrijk, maar ook erg leuk. Om
kinderen hierbij te helpen zijn er allerlei specialisten in ons
kindcentrum en zijn er verschillende lesactiviteiten. Om dit
nog beter een plaats te geven binnen ons kindcentrum
gaat een werkgroep vanuit peutergroepen, basisschool en
Wij Samen aan het werk. Hierbij kijken we ook al vooruit
naar ons nieuwe gebouw.
Ondertussen gaan de verschillende leesactiviteiten
natuurlijk door! Zo kregen alle kinderen uit de groepen 7
en 8 het boek van Anne Frank.

