Roosendaal
6 april 2022
nr. 15 – 2021/2022

De Kroevendonk
Langdonk 39
Roosendaal

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!
Dylaisha Höhle, groep 4B
Nielson Jaspers, groep 2C
JUF ASTRID
Lieke Broumels, groep 5B
Ryan Bouman, groep 8B
Ilse van Nassau, groep 3A
Floor Stoop, groep 6A
Stijn van Terheijden, groep 5A
Joep van Leipsig, groep 4A
Kyano van den Berg, groep 4B
Phyllon Marijnissen, groep 2C
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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.
•
•
•

•
•
In verband met het Paasfeest is iedereen vrijdag
15 april vanaf 12.00 uur vrij. De buitenschoolse
opvang is wel vanaf 12.00 uur open. Op tweede
Paasdag, maandag 18 april, is het hele
kindcentrum inclusief BSO gesloten.

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)

Bij Wij Samen wordt gewerkt aan het thema
Lente! Buiten is de lente misschien tijdelijk
verstoppertje aan het doen. Binnen bij Wij
Samen is er volop lentepracht! De ramen zijn vrolijk versierd met
bloemen. Er worden lentekleurplaten gekleurd en de kinderen hebben hun eigen narcissen
geplant. Zo halen we de lente naar binnen bij Wij Samen!

Tweede Rapport
Vrijdag 8 april krijgen de kinderen hun
tweede rapport van dit schooljaar mee.
Zoals bekend zijn er geen geplande
rapportgesprekken, maar hebben we
pas de ontwikkelgesprekken gehad.
Indien u dat wilt kunt u natuurlijk altijd
contact opnemen met de eigen
groepsleerkracht als u een gesprek wilt.

Deze keer een heel hartelijk welkom voor
Lisa. Zij zit sinds afgelopen dinsdag bij ons
in groep 7A. We wensen Lisa heel veel
(leer)plezier bij ons op De Kroevendonk!
Maandag 28 maart kwam de
wethouder van onderwijs langs in
groep 6A. Het was de enige klas in
Roosendaal waar hij kwam.
Uit elke klas kwam er een iemand
langs die de fitweek-bingokaart
kreeg.

We hebben een week de tijd om de bingokaart vol te
maken, bijvoorbeeld gymles, bewegend leren of creatief
zijn. En het zijn er nog veel meer.
We hebben er al 1 gedaan namelijk “energizer”.
De hele klas voert dan een opdracht uit.
Jogg betekent jongeren op gezond gewicht.
Woensdag 30 maart was er een sport & cultuur kermis van
13:30 t/m 16:00 uur. De wethouder vindt dat iedereen
gezond moet zijn en genoeg water moet drinken.
Kiek Notenboom en Lizz Deijkers (groep 6A)

