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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!
Hasan Ali Yüzgülen, groep 5B
Daan van der Star, groep 8B
Cato Joosse, groep 2A
Finn Vinke, groep 2D
Milo Aziz, groep 5A
Liz de Rooij, groep 1B
Fleur Tak, groep 8A
Mikail Lachhab, groep 2A
Tom van Leipsig, groep 6B
Meyra Turan, groep 1B
Millica De Belder, groep 4A
Rayan Chikhi, groep 8B
Kylie Yang, groep 7A
Hayden Marijnissen, groep 8A
Xavi Musters, groep 4A
Mikay Luijks, groep 4A
Yessin Nidlhaj, groep 1D
Demi de Keizer, peutergroep
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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)

Formatie – groepsverdeling 2022-2023
We zijn druk bezig met allerlei plannen voor volgend
schooljaar. Belangrijk onderdeel van deze plannen is
natuurlijk de groepsverdeling. Op 31 mei hebben we met
de medezeggenschapsraad gesproken over de formatie
en op 2 juni en op 23 juni spreken we hier met het team
over. We hopen kort daarna iedereen te kunnen
informeren. Nog even geduld.

Let op: Studiemiddag 23 juni
Zoals al is genoemd in de ouderapp zijn alle kinderen van de basisschool donderdag 23 juni
vanaf 12.00 uur vrij. We hopen dat we volgend schooljaar geen last meer zullen hebben van
allerlei schoolsluitingen en het opschuiven van activiteiten etc., waardoor we de studiedagen
gewoon weer aan het begin van het schooljaar bekend kunnen maken. De peutergroepen en
buitenschoolse opvang van De Kroevendonk zijn wel gewoon open.

Eindfeest
Hoera, na 3 jaar kunnen we eindelijk weer een eindfeest houden! Dit jaar is dat op
donderdag 14 juli, tussen 17:00 uur en 19:00 uur. Tijdens dit feest worden alle talenten
van het talentenatelier op verschillende manieren getoond. We maken er een gezellig en
feestelijk samenzijn van en hebben er al veel zin in! Zet de datum dus alvast in de agenda.
Verdere informatie volgt nog in de ouderapp en in het Lopend Vuurtje.

Even voorstellen
Sinds enkele weken ben ik werkzaam als onderwijsassistent
op de Kroevendonk en ik wil mij graag aan jullie voorstellen.
Ik ben Ingeborg Rooseman en samen met mijn man en onze
drie jongens woon ik in Roosendaal. Wanneer ik niet aan het
werk ben, vind ik het heel leuk om met mijn twee honden te
trainen of lange wandelingen te maken. Daarnaast onderneem ik graag met vrienden
gezellige activiteiten. In de vakantie gaan we kamperen met de caravan en trekken we de
natuur in. Stilzitten is niet echt mijn ding, maar als ik kan handwerken of een goed boek kan
lezen, dan geniet ik daar ook van.
Ik ben heel blij met deze nieuwe baan en hoop een positieve bijdrage te kunnen leveren aan
de Kroevendonk.

Eindtoets basisonderwijs
Iedere basisschool in Nederland moet in groep
8 verplicht de zogenaamde eindtoets
basisonderwijs afnemen. Op De Kroevendonk
maken we hiervoor gebruik van de
zogenaamde IEP-toets. We zijn ontzettend trots
op onze leerlingen, want ook dit jaar scoren we
weer boven de landelijke norm. Een mooi
resultaat. Ook de complimenten aan het
personeel dat op verschillende momenten in de
schoolloopbaan van onze “groep achters” voor
onderwijs en begeleiding heeft gezorgd. We vinden het extra knap van onze leerlingen
omdat zij dit resultaat hebben bereikt ondanks roerige coronajaren met geregeld uitval van
lessen.

Gezond! Dat is het nieuwe thema waar bij Wij Samen aan
gewerkt wordt. Zo wordt er aandacht besteed aan
gezonde voeding.
We benoemen diverse soorten fruit en groente. Met de
verschillende stukken fruit en groenten stempelen we
vervolgens op papier. Wanneer de verf droog is, schrijven we de benaming
erbij.

Op Reis
Volgende week zijn juf Debby en juf Meri op scholenbezoek in Letland. De Kroevendonk is
namelijk 1 van de 2 scholen uit Nederland die samen met hogescholen en universiteiten
meedoet aan een internationaal project over inclusief onderwijs. Samen met scholen uit
Engeland, Portugal, België en Letland hopen we veel
van elkaar te leren. We wensen beide juffen een heel
goede en leerzame reis toe! Het project heet Proud to
teach all: https://www.proudtoteachall.eu/nl

Schoolreisje
Over 2 weken gaan de groepen
1, 2 en 3 al op schoolreisje.
Denkt u nog aan de bijdrage
van €17,50 per kind? Dit kunt u
betalen door het bedrag
contant aan de
groepsleerkracht te geven.
Ook kunt u het overmaken op
bankrekening NL69RABO 0131
2841 42 t.n.v. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs Roosendaal, o.v.v.
Schoolreis 2022 + naam van uw kind.
Wij hebben er al heel veel zin in, hopelijk jullie ook!
Ook nog even een herinnering voor het betalen van het schoolreisje van de
groepen 4 t/m 7.
In onze schoolgids staat de volgende zin: “Mochten kosten voor activiteiten door
persoonlijke omstandigheden niet betaald kunnen worden, dan heeft de school
hier een speciale reserve voor om te zorgen dat toch alle kinderen aan de
activiteiten kunnen deelnemen”.

Bezoek kamp Vught
We kwamen kamp Vught binnen en we zagen gelijk een
barak en een heel groot terrein. We werden rondgeleid
door het nationaal museum Kamp Vught. Eerst zagen we
een foto van het kamp in 1944. De gids vertelde dat het
kamp werd opgericht in januari 1943. Toen gingen we
naar buiten en daar stond een monument. De gids
vertelde dat het monument was voor de kinderen die werden vervoerd naar Westerbork in
Drenthe en vanuit daar naar vernietigingskampen in Polen en Duitsland. De jongste was 6
dagen oud. We gingen ook in het crematorium daar stonden drie open ovens waar je in kon
kijken. De as werd gestrooid om het kamp. Na de
oorlog waren er vrijwilligers die alle as hebben
verzameld en in twee asputten hebben gestrooid.
Hoe vond ik het?
Ik vond het interessant. Want er was nog veel wat
ik er nog niet van wist, zoals dat mensen
verschillende straffen hadden en dat ze werden
gecremeerd. Ik vond dat we een goede gids
hadden die ons alles vertelde wat ik nog niet wist.
Ik vond het interessant wat we hadden geleerd.
Wessel Swiebel, 8A

