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

De hartelijke felicitaties voor onze jarigen!
Vanwege de meivakantie deze keer een lange
lijst.
Allemaal een heel fijne verjaardag toegewenst!
Milosz Bayoumy, groep 3A
Daniella Effah, groep 5A
Bram Aanraad, groep 3A
Luuk Kosten, groep 8B
Eliyah Yüzgülen, groep 2A
JUF JOYCE v. H.
Lucas Hack, groep 4B
Youssef El Jattari, groep 4B
Zaineb El Jattari, groep 4B
Liv van der Kemp, groep 4A
Elissa Yüzgülen, groep 7B
JUF HELENE (peutergroep)
KONING WILLEM ALEXANDER
Berat Uysal, groep 7A
Youssef Benkhlifa, groep 8B
Yven van As, groep 4B
Marenthe Oomen, groep 2D
Maysam Soulhi, groep 8B
James Melsen, groep 2B
Vince Snijders, peutergroep
Lynn van den Beemd, groep 2D
Chloé Suijkerbuijk, groep 5B
Cheraino Pieter, peutergroep
Madelief Espacia, groep 2B
Xavi Meij, peutergroep
Saska Đulić, groep 8B
Nathan Dirven, groep 6B
Jay-Jay Gabriëls, groep 3A
Zoë Wiggers, groep 8A
Matey Ivanov, groep 5A
Lilly van den Heijkant, groep 2A
Reisa Sek, groep 8A
Oliwia Lopatiak, groep 3A
Kyra van Nassau, groep 6B
Arda Turan, groep 8A
Fynn Musters, groep 6A
Jesse Proveniers, groep 8A
Kiki van Boxsel, groep 2B
Rosaley Dziarkowska, groep 6B
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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.
•
•
•

•
•

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)

25 april t/m 6 mei

Op 13 mei zal er weer een Cyclesensation
worden georganiseerd. CycleSensation is
een evenement van Stichting Team
Doelbewust om geld in te zamelen voor de
bestrijding van kanker en een beter leven
met en na deze ziekte. Sinds 2010 fietsen de
deelnemers jaarlijks een uur, of soms zelfs
enkele uren op een spinningfiets. Allemaal
met hetzelfde doel om zoveel mogelijk
donatiegelden op te halen om daadwerkelijk
iets te doen en om (op termijn) kanker te laten verworden tot een chronische ziekte. Om dit
te bereiken is er veel geld nodig voor onderzoek. De kinderen die meedoen aan de
kidsblokken, fietsen 30 minuten. De opbrengst van CycleSensation komt ten goede aan
Stichting Roparun. Stichting Roparun steunt de palliatieve zorg voor kankerpatiënten en
regionale kankergerelateerde doelen. Wij dagen onze deelnemers uit om zoveel mogelijk
donatiegelden bij elkaar te halen voor deze doelen. De opbrengst van het kidsblok doneert
Team Doelbewust aan Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). Vanuit De Kroevendonk doen
wij al een paar jaar mee met dit mooie evenement. Kinderen uit de groepen 7 en 8 fietsen
dan op een spinningfiets 30 minuten voor het goede doel Kika. Ouders van de groepen 7 en
8 hebben hier via de ouderapp informatie over ontvangen. We hopen ook dit jaar weer dat
veel kinderen uit de groepen 7 en 8 mee willen doen.
Mocht u willen doneren dan kan dit via de site: www.cyclesensation.nl. Bovenin staat het
knopje doneren. U kunt dan kiezen voor algemene bijdrage, maar u kunt ook kiezen voor
donatie aan een deelnemer. Dan kunt u kiezen voor een leerling van onze school.

Pop-up Schaken voor beginners
Voor alle kinderen uit de groepen 4 t/m 7 is er een leuke
leerzame schaak pop-up. Deze lessen zijn echt voor
kinderen die nog niet kunnen schaken en het leuk vinden
om dit te leren. De 3 lessen worden gegeven door
schaakdocenten meneer Ger en juf Kimberley.
Vrijdag 13 mei , 20 mei en 3 juni
15.00 – 16.00 uur
Lokaal groep 6A
We weten dat de kinderen uit de groepen 4 al eerder vrij zijn, maar als ze willen mogen ze
hiervoor terug naar school komen.
Aanmelden kan tot en met dinsdag 2 mei bij juf Debby via de ouderapp. Het is opnieuw een
gratis activiteit van onze pop-ups.
We hopen dat heel veel kinderen zullen komen en dat ze veel plezier zullen hebben bij het
schaken!
Het gemeentehuis
Op 6 april is groep 6a naar het gemeentehuis en het oude raadhuis gegaan met groep 6b.
Het gemeentehuis is nog niet helemaal af. In het oude raadhuis zagen 6a en 6b de
burgemeester van Roosendaal: Han van Midden. Ik vond het super leuk.
Elia Garsten (groep 6a)
Gemeentehuis
Op woensdag 6 april gingen de kinderen van groep 6 naar het
gemeentehuis en het oude raadhuis. We hebben de burgemeester ontmoet:
Han van Midden.
En we hebben de zaal waar ze een debat voeren gezien en zelf hebben we
ook een debat gevoerd over vuurwerk.
Lizz en Julia (groep 6a)

Het Fort organiseert in samenwerking met Bij
Bosschardt Roosendaal een leuke middag tijdens
de komende koningsdag!
Woensdagmiddag is iedereen van 12.00 – 15.00
uur van harte welkom in de Levensschool
(Benedendonk 1). Het zijn leuke
“koningsactiviteiten” die zowel binnen als buiten
worden gehouden. Ook je ouders zijn van harte
welkom. Voor eten en drinken wordt gezorgd.

Vakantie BSO
In de komende meivakantie is er weer een prachtig programma van onze vakantie BSO. In
dit Lopend Vuurtje zie je een overzicht van het programma. Voor informatie over de
buitenschoolse opvang van De Kroevendonk kun je terecht bij juf Elna
(ewattel@kroevendonk.nl).

Dit jaar is het eindelijk weer zover!
Aanstaande vrijdag (22 april) staan de Koningsspelen op
het programma. Haal dus je rood, wit, blauwe en/of oranje
kleding maar alvast uit de kast! We gaan er samen een
gezellige en sportieve dag van maken. Zorg er dus voor
dat je sportschoenen en makkelijke kleding aan hebt.
Dit jaar doen we het iets anders en beginnen we niet met
een ontbijt, maar zorgt de ouderraad wel voor iets te eten
en te drinken in de ochtend als tussendoortje. De groepen
1 tot en met 4 zijn om 12:00 uur uit en hebben dan vakantie. De groepen 5 tot en met 8 gaan
dan nog even door en deze kinderen nemen zoals gewoonlijk hun eigen eten en drinken
mee voor de lunch. Om 15:00 uur hebben zij ook meivakantie.
Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in en het wordt waarschijnlijk erg mooi weer! De
kinderen kunnen thuis het dansje alvast oefenen op Kinderen voor Kinderen - FitTop10
(Officiële Koningsspelen clip) - YouTube

Schoolfruit
Een aantal maanden geleden zijn wij
gestart met het schoolfruitprogramma om
zo bij te dragen aan een gezonde
ontwikkeling van de kinderen. Helaas
eindigt het schoolfruitprogramma op 22
april. Na de meivakantie krijgen de
kinderen dus geen schoolfruit meer.
Omdat wij het belangrijk vinden dat
kinderen gezond blijven eten, willen wij jullie vragen om te zorgen voor een gezonde
pauzehap voor jullie kinderen en geen koek, snoep of chips mee te geven.

Geschikt voor de kleine pauze vinden wij bijvoorbeeld:
▪ Fruit, zoals appel, peer, banaan, kiwi, druiven, meloen, pruim en mandarijn.
▪ Groente, zoals worteltjes, komkommer, paprika, snoeptomaatjes en radijsjes.
▪ Volkoren of bruine boterham, volkoren knäckebröd, roggebrood of mueslibol.

Meivakantie BSO: Oranjeweken
25 apr. t/m 06 mei
Met Konings- en Bevrijdingsdag in het verschiet, is het thema van
onze meivakantie Oranjeweken! In dit programma lees je welke
activiteiten wij aanbieden in de Oranjeweken.

Maandag 25 april
Oranje estafette & Koningshart van loomstiekjes
Vandaag strijden de kinderen in twee teams tijdens de oranje estafette
tegen elkaar, welk team wint? En 's middags gaan de liefhebbers aan de
slag om een mooi rood-wit-blauw Koningshart met loomstiekjes te maken!

Dinsdag 26 april
Koeiensjoelen & Koningsdag t-shirt maken
Vandaag scoor je punten door zoveel mogelijk stenen naar een koe te
sjoelen. Vergeet vandaag ook geen wit t -shirt mee te nemen, want deze
gaan we geheel in Koningsdagstijl versieren!

Donderdag 28 april
Work-out, Koningsdagdans & voetballen met het
Nederlands elftal
Houd je vandaag niet in, want tijdens de work-out en Koningsdagdans
mogen de voetjes van de vloer. En heb jij er altijd al van gedroomd om te
voetballen in het Nederlands elftal?! Dan is vandaag je kans om je in hun
schoenen te verplaatsen tijdens een potje miniatuurvoetbal.

Maandag 2 mei
Bevrijdingsdagslinger & Oranje boven memory
Vandaag maken we, samen met alle liefhebbers, een mooie slinger
om Bevrijdingsdag te vieren! En voor wie zin heeft in een spelletje,
staat een speciale Oranje boven memory klaar.

Dinsdag 3 mei
Oranje Puppets knutselen & Zelfgemaakte poppenkast
Maak vandaag je eigen oranje Puppet en creëer 's middags samen een
creatieve poppenkast!

Donderdag 5 mei
Het uur van de vos & Kriskras door Nederland bingo
Leef je vandaag uit met actieve vossenspelletjes en ga op
ontdekkingstocht en spaar zo een volle bingokaart!

Vrijdag 6 mei
Spelletjesochtend & Maak een Oranjeweken GIF-je
Vandaag houden we een bordspellen toernooi, wie gaat er vandoor met de
winst? En als afsluiting van de Oranjeweken maken we een eigen
Oranjeweken GIF-je!

