Roosendaal
15 juni 2022
nr. 19 – 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!
JUF MARIANNE, Wij Samen
Patricia Effah, groep 4A
Patrick Effah, groep 3B
Giovanni Lourens, groep 8B
Lamine Diallo, groep 5A
Maud Bruijns, groep 5A
JUF MARISKA, Wij Samen
Pherrycia Sporkslede, groep 4B
Angelina Yousif, groep 7A
Liv van Wezel, groep 2D
JUF CARLIJN
Rebecca Tai, groep 2C
Lisa Pasman, groep 3B
Isa van der Veeken, groep 2D
Venna Tolenaars, groep 8B
MENEER PIETER
Lina Abarkan, groep 7A
Dion den Boer, groep 5A
Luca Grobben, groep 5A
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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)

Let op: Studiemiddag 23 juni
Zoals eerder al is genoemd in de ouderapp en het Lopend Vuurtje zijn alle kinderen van de
basisschool donderdag 23 juni vanaf 12.00 uur vrij. De peutergroepen en buitenschoolse
opvang van De Kroevendonk zijn wel gewoon open.

Een heel
hartelijk
welkom
voor Lizzie,
Zij komt in
groep 1D.
Ook een
hartelijk welkom voor Viktor en Sterre. Zij
komen in de peutergroepen. Veel plezier op
De Kroevendonk!

Informatieavond groepen 7
\Woensdag 29 juni is er een
informatieavond over advisering richting het
voortgezet onderwijs voor de ouders van
kinderen in de groepen 7. Verdere
informatie volgt nog via de ouderapp.

Informatie Eindfeest
Zoals vermeld in de vorige editie van het Lopend Vuurtje,
houden we op donderdag 14 juli (tussen 17:00 uur en
19:00 uur) weer ons eindfeest! Tijdens dit feest zullen
we alle talenten van het talentenatelier op verschillende
manieren laten zien. We maken er een gezellig en
feestelijk samenzijn van. Net als de vorige eindfeesten
willen we u ook dit jaar vragen om lekkere hapjes klaar te
maken. In de week van 27 juni zal er daarom in de
schoolgebouwen een intekenlijst komen te hangen.
Daarop kunt u aangeven welk(e) hapje(s) u wilt maken en
hoeveel. Op 14 juli kunt u dit dan tussen 14.45 uur en
15.15 uur of vanaf 16.45 uur komen brengen in de grote
teamkamer in het hoofdgebouw. Uiteraard blijven we u op de hoogte houden van de
informatie. Voor vragen kunt u terecht bij juf Mariëlle (onderwijsassistent), juf Astrid
(onderwijsassistent), Debby van den Berg (OR), juf Wendy (groep 1/2B), juf Frederike (groep
6b)

Morgen is het eindelijk zo ver! Laatste info schoolreisje
groepen 1 t/m 3:
De groepen 1, 2 en 3 gaan op schoolreisje naar Tropical Zoo in Kwadendamme.
Vertrek:
Je moet om uiterlijk 8:45u op school zijn. We vertrekken om 9:00u met de bus.
Terug:
U kunt uw kind om 15:00u ophalen bij school, zoals u dat gewend bent.
Wat neem ik mee?
Kleding:
Zowel de indoor Kidsjungle, Spettertuin als
het Buitenspeelbos zijn
natuurspeelomgevingen met zand, water,
planten en houten speeltoestellen. Handig
om mee te geven is daarom:
•
Een setje schone/droge kleren en
een handdoek.
Badkleding mag, maar is geen
vereiste (zwemmen is niet mogelijk
vanwege de geringe waterdiepte
van hooguit 20 à 25 cm).
•
Rugzak met daarin fruit voor de
ochtend.
De rugzak moet zélf gedragen worden.
Voor drinken, lunch en een snoepje wordt gezorgd bij Tropical Zoo, dus dat hoeft niet te
worden meegegeven!
Tip:
We willen u vragen om uw kinderen voor school even in te smeren met zonnebrandcrème.

Wij hebben er ontzettend veel zin in!

Wist je dat….
- Het team van Wij Samen weer compleet is na de terugkeer van
Sanne en Lindy? Zij waren met zwangerschapsverlof.
Stagiaire Iris nog een maandje meedraait bij Wij Samen?
Voor het nieuwe schooljaar een nieuwe stagiaire is ‘aangenomen’
voor de dinsdag en donderdag?

Deze twee weken weer bijzonder mooie activiteiten! We wensen
iedereen ontzettend veel plezier met schoolreisje of
schoolkamp!
14 juni t/m 17 juni
16 juni
28 juni

Kamp groep 8 in Renesse
Schoolreisje 1 t/m 3 Berkenhof Tropical
Zoo
Schoolreisje 4 t/m 7 Drievliet

Nieuwbouw
Hoewel er niets lijkt te gebeuren wordt er op de achtergrond hard gewerkt aan onze
nieuwbouw. Het is de planning dat er na de bouwvak er activiteiten merkbaar worden op het
terrein. De aannemer gaat er nog steeds vanuit dat we per schooljaar 2023-2024 ons nieuwe
gebouw kunnen gaan gebruiken.

Sport dankzij studenten “sport” van Fontys:
Van maandag 20 juni tot en met vrijdag 24 juni wordt er een sportweek georganiseerd op De
Kroevendonk (basisschool). Vrijdag gaan wij de sportweek afsluiten met een groot
watergevecht. Voor dit watergevecht is het handig als de kinderen een aantal dingen
meenemen, zoals zwemkleding, handdoeken en waterpistolen. Voor de rest van de week is
het handig als de kinderen met sportkleding naar school komen.
Maandag 20 juni 15.30 – 16.30 uur naschools sportaanbod in de Broedplaats.
Woensdag 22 juni wijkactiviteit bij BSC 13.00 – 16.00 uur (zie de flyer bij dit Lopend Vuurtje)
Wij hebben er in ieder geval zin in.
Met vriendelijke groet,
Rick, Berend, Michelle en Tino

