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Het Lopend Vuurtje
Beste Kroevendonkers,
Een nieuw Lopend Vuurtje met Kroevendonknieuws. Veel leesplezier!

De hartelijke felicitaties voor onze jarigen!
Allemaal een heel fijne verjaardag toegewenst!
Abraham Bundu, groep 5A
Keano Geuze, groep 6B
Chris Babic, groep 5A
Sam Notenboom, groep 7B
JUF MARIT (Wij Samen)
JUF BICHOU
Daan Koen, groep 6A
Tygo Reijven, groep 2B
Amir el Kaarbouchi, groep 1C
Cheraino Pieter, peutergroep
Tommi Vos, groep 4A

27 maart
27 maart
28 maart
29 maart
1 april
1 april
2 april
3 april
5 april
5 april
6 april

Schooljaar 2022-2023
We zijn al begonnen met het nadenken over de
groepsverdeling voor volgend schooljaar. We
kijken dan bijvoorbeeld naar welk personeel we
waar moeten inzetten en natuurlijk ook of we wel
voldoende personeel hebben. Hierbij is het erg
belangrijk dat we zo goed mogelijk weten hoeveel
kinderen in de verschillende groepen zitten. Als
uw zoon of dochter nog in 2022 4 jaar wordt dan
is ons dringende verzoek om op korte termijn een
afspraak te maken met juf Vera
(voomen@kroevendonk.nl) in verband met de
aanmelding.

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)

Gebaar van de week
Graag willen we jullie meenemen in de wereld van de
gebaren! Om die reden hebben we elke week een
nieuw gebaar. Het gebaar zal binnen de school
zichtbaar gemaakt worden. Volgende week start
officieel de lente en is ervoor gekozen om met
jullie het gebaar ‘lente’ te delen.
Veel oefenplezier! Mocht je vragen hebben over
hoe het gebaar precies moet dan kun je altijd even
bij Wij Samen binnen lopen.

Nu we in ons tijdelijke schoolgebouw zitten is de omgeving voor de omwonenden ineens wat
veranderd. Zoals vaker aangegeven parkeren we auto’s bij de flat en zorgen we ervoor dat
de Elisadonk niet wordt geblokkeerd. Een zeer dringend verzoek om op de parkeerplaats bij
de flat niet voor de garages te parkeren, maar alleen in de aangegeven vakken. Zo houden
we het voor iedereen werkbaar.

Maandag 28 maart t/m woensdag 30 maart
is de schoolfotograaf weer bij ons op school.
Ze gaat alle kinderen weer op de foto zetten
en ook de broertjes en zusjes kunnen weer
samen op de foto. Hiervoor hangen de
inschrijflijsten tot aanstaande vrijdag 12.00
uur in de gang bij de administratie. Zie voor
meer informatie het bericht over de
schoolfotograaf op Klasbord.
We kijken weer uit naar heel veel mooie
foto’s!

Peuterkunstenaars
Bij de peutergroepen werken we
veel met thema’s. Het nieuwe
thema is: “Ik ben kunstenaar”.
Deze twee weken zijn we
allemaal kunstenaar op de
peutergroep. Samen met Puk en
Nijntje maken we de mooiste
kunstwerken en leren van alles
over vormen en kleuren.
In de peutergroepen werken
enthousiaste en deskundige
pedagogisch medewerkers. Al
spelend begeleiden zij de peuters
in hun ontwikkeling. Voor
informatie over onze
peutergroepen kunt u terecht bij
Elna Wattel
(ewattel@kroevendonk.nl).

Kroevendonk Pop-Up
Er start iets nieuws binnen kindcentrum
De Kroevendonk. Op verschillende
momenten komt er een zogenaamde PopUp. Je kunt je dan aanmelden voor een
kort aantal bijeenkomsten rond een
bepaalde activiteit. Deze activiteiten zijn
na schooltijd en bovendien gratis zodat
iedereen mee kan doen. Per Pop-Up
wordt aangegeven om welke activiteit het
gaat en voor welke leeftijd die is bedoeld.
Ook wordt steeds aangegeven hoeveel
plaats er is. Volgende week is er al de
eerste activiteit in samenwerking met
sportservice West-Brabant en studenten
Sportkunde. Via de ouderapp is aan de
groepen 3 t/m 8 hierover een bericht
gestuurd. Je kunt je hiervoor nog
aanmelden tot en met aanstaande vrijdag.
Na de meivakantie start een Pop-Up
schaken voor de groepen 4 t/m 7. Een
mooie kans om kennis te maken met de
schaaksport. Meer informatie volgt later.

