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

 
De hartelijke felicitaties voor onze jarigen!  
Allemaal een heel fijne verjaardag toegewenst! 
 
Faylinn Leijs, groep 2C  10 maart 
Jermano Mpaka, groep 4B  12 maart 
Amelia Bayoumy, groep 5B  13 maart 
Evi Dekker, groep 5B   13 maart 
Joshua Sebregts, groep 6B  13 maart 
Anouar Moukhtari, groep 4A  14 maart 
Jesse Wijngaard, groep 6B  14 maart 
Hiyab Tesfom, groep 2A  18 maart 
Jim Dieleman, groep 3B  23 maart 
 

 
 

Een hartelijk welkom voor Jaylina en Sophia 
(peutergroepen), Armand (groep 2A) en Mila 

(groep 4B). 
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) 

 
Fitweek 

In de week van 28 maart is het in Roosendaal de Fitweek. Deze week wordt georganiseerd 
door Sportservice Noord-Brabant en staat in het teken van gezonde voeding en bewegen. 
Op school besteden wij hier aandacht aan door mee te doen met een beweegbingo en de 
kinderen krijgen die week een boekje met informatie over een gezonde lunch.  
Op woensdagmiddag 30 maart organiseert Sportservice Noord-Brabant ook een sport- en 
cultuurkermis. Hier kunnen kinderen allerlei sportieve en culturele activiteiten uitproberen. In 
de bijgevoegde flyer vindt u meer informatie over dit event. 
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Buitenschoolse Opvang 
De Kroevendonk 

Afgelopen voorjaarsvakantie hebben de kinderen van 
buitenschoolse opvang De Kroevendonk genoten van 
een mooi programma met allerlei feestelijke activiteiten. 
Tijdens de “vakantie-bso” is het altijd een beetje 

speciaal      . 

 
 

Maandag: Bonte kermis en fotolijstjes maken 
Dinsdag: Vloggen, challenges en bingo 
Donderdag: Maskers maken en cupcakes bakken en 
natuurlijk versieren 
Vrijdag: Raamschildering en een bioscoop 
 
Voor informatie over de BSO kun je terecht bij Elna 
Wattel: ewattel@kroevendonk.nl. 
 

 
 
Op donderdag 17 maart zullen we op 
school meedoen met de W4kangoeroe 
rekenwedstrijd! Dit is een internationale 
wedstrijd waar heel veel kinderen uit veel 
verschillende landen aan meedoen. Meer 
dan 40 kinderen van onze school die van 
rekenen houden en er ook nog goed in zijn 
uit de groepen 4 t/m 8 zullen dan allerlei 
rekenopdrachten gaan maken. We wensen 
ze natuurlijk heel veel succes en plezier! 

 

23 maart 
OPEN LES 

VREEDZAME SCHOOL 
 

Alvast voor in de agenda: 
woensdagochtend 23 maart van 8.45 – 9.15 

uur is er weer een open les van de 
Vreedzame School. Dit keer over blok 4: 

“We hebben hart voor elkaar”. Daarna kunt 
u tot 9.45 uur een kopje koffie/thee blijven 
drinken in de personeelskamer. We hopen 

op veel ouders! 

 
 

Excursie Gemeentehuis groep 6  
 
Woensdag 6 april is er een excursie naar het gemeentehuis gepland. De kinderen krijgen 
een rondleiding en uitleg over de gang van zaken in en rond het gemeentehuis. De beide 
groepen 6 worden tussen 10.00 uur en 11.30 uur ontvangen.  
We hebben hiervoor nog wel ouders nodig die kunnen en willen rijden. Graag horen we 
uiterlijk 28 maart in een berichtje in de ouderapp wie er kan rijden en hoeveel kinderen er 
mee kunnen in de auto.  
 
We vertrekken tussen 9.30 uur en 9.40 uur. U mag mee naar binnen, wilt u dit dan wel van 
tevoren aangeven bij ons? Om 11.30 uur rijden we weer terug naar school.  
 
We hopen op veel reacties!  
 

Leerkrachten groep 6a en 6b  
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 Mediatoren 
 

Vanaf afgelopen maandag zijn de mediatoren 
weer begonnen. Helaas heeft het door de 
coronamaatregelen een tijdje stil gelegen, maar 
vanaf deze week zijn we dus weer begonnen. 
Maar wat deden mediatoren ook alweer? 
Mediatoren helpen kinderen bij het oplossen van 
conflicten. Zij hebben aan het begin van dit 
schooljaar een speciale training gevolgd voor 
het mediëren. Voor de voorjaarsvakantie 
hebben we de werkwijze nog eens  herhaald 
zodat ze nu alle stappen weer kennen. De 
mediatoren hebben zin om weer aan de slag te 
gaan. 
 

Groetjes van de mediatoren en de coaches 
 

Schoolfotograaf  
 
Bij deze alvast een reminder voor de komst van onze 
schoolfotograaf.  
 
Wendy Verhagen van Wen’s Fotografie zal in week 13 (de 
week van 28 maart) op school aanwezig zijn om zowel 
groepsfoto’s, portretfoto’s als broertjes/zusjes foto’s te 
maken.  
 
De planning volgt, zodra deze bekend is.  
 

 

 

 
Woensdag 23 februari is juf Lindy van stichting 
Wij Samen bevallen van zoon Luuk!  
Alles gaat goed met Luuk, mama en papa.  
Wij wensen het nieuwe gezin heel veel geluk! 
 
Ook mogen we juf Marjanka nu feliciteren, want 
zij is door de geboorte van Luuk voor het eerst 
oma geworden!  

 
 

Zelftesten 
De coronamaatregelen zijn versoepeld, maar de zelftesten blijven. Het is de 

bedoeling dat kinderen van de groepen 6, 7 en 8 twee keer per week een zelftest 

doen. Deze testen krijgen ze van school. Ook personeelsleden doen twee keer 

per week een zelftest. De overheid heeft geadviseerd om ook bij jongere 

kinderen bij twijfel een zelftest af te nemen. Niet iedereen kan deze testen 

echter zomaar kopen. We hebben een aantal extra testen op school beschikbaar 

voor gezinnen waar dit lastig is. Vraag er gerust om bij de administratie. 

 



 
 

Experimenteren met 
de gekke 

professoren van 
Mad Science! 

 
 
 
 

 
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op De 
Kroevendonk waar de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven. 
 
We starten met een spectaculaire science show op 10-3-2022. 
De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en 
demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren 
een onderzoekende leerhouding.   
 
Schooljaar 2021-2022 staat in het teken van Natuurkunde. 
Werken met prisma's om licht te delen, maak kennis met UV- licht en ga op het puntje van je 
stoel zitten voor een heuse mini, indoor, vuurwerk-show!!! Luisteren hoe geluiden zich 
transporteren door vaste materialen en gassen. Laser Oscilloscopen tonen de frequenties 
die je eigen stem maakt. Kortom, we gaan geluidsgolven horen, zien en voelen! O ja, sorry 
ouders, maar de take-home van deze les heeft alles met GELUID te maken. 
Je weet misschien dat polen elkaar aantrekken en afstoten. Laten we dat gebruiken om 
dingen te laten zweven! De aarde is zelf ook magnetisch, wel zo makkelijk bij het maken van 
een kompas. Test je smaakpapillen op je tong om te leren over smaakgevoeligheid. Leer o.a. 
geurmonsters in reageerbuizen onderzoeken aan de hand van een aromatisch experiment. 
Onderzoek de fysica van optische illusies en houdt je hersenen voor de gek. Ken jij het effect 
van een stroboscoop? Je leert verder hoe holle en bolle lenzen werken en bouw je je eigen 
periscoop om mee naar huis te nemen. Werp licht op de vier jaargetijden en ontdek hoe lucht 
het weer beïnvloedt. Maak kennis met de instrumenten die meteorologen gebruiken om het 
weer te meten en kom met je eigen weersvoorspelling.  
 
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen 
beter hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies 
trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de 
kinderen materialen en informatie mee naar huis om thuis verder te leren en experimenteren.  
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school. 
 
Data van de cursus: 
Donderdag 14-4-2022 
Donderdag 21-4-2022 
Donderdag 12-5-2022 
Donderdag 19-5-2022 
Donderdag 2-6-2022 
Donderdag 9-6-2022 
 
Starttijd: 15:15 (lessen duren 60 minuten) 
Inschrijven kan via: https://inschrijven.mad-science.nl/ 
Inschrijftermijn loopt tot en met: 27-3-2022 
Deelname bedraagt € 74,50 per kind, incl goodies, leskaarten en Mad Science polsbandje. 
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