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

 
De hartelijke felicitaties voor onze jarigen!  
Allemaal een heel fijne verjaardag toegewenst! 
 
JUF MERI    18 mei 
Ramiel El Fatmi, groep 8A  20 mei 
Kyara Kanbier, groep 1D  21 mei 
JUF JOYCE v. H.   21 mei 
Diva Aziz, groep 4B   23 mei 
Kaitlyn Yang, groep 2D  23 mei 
Wilson Lee, groep 4B   24 mei 
JUF SYLVIE (bso)   24 mei 
Roy Haemels, groep 8A  25 mei 
Sima Nur, peutergroep  25 mei 
Evi Sonneveldt, groep 4A  27 mei 
Laura Stolk, groep 7A  27 mei 
Gabriela Napieralska 1B  28 mei 
Sem Dekker, groep 7B  30 mei 
Omer Durak, groep 1B  31 mei 
Sem Slotboom, groep 4A  1 juni 
 

 
 
Een hartelijk welkom voor Lisa (groep 7A), 
Xavi (groep 1/2A), Cheraino en Dex (groep 
1/2C), Souhaila (groep 1/2D) en Leah en 
Sterre in de peutergroepen. 
Veel plezier bij ons op De Kroevendonk! 

 

 

 
 

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)  

 

 

 
 
 
Bij Wij Samen wordt momenteel 
gewerkt aan het thema ‘Dit ben ik!’.  

Want eigenlijk is er best veel te vertellen over jezelf! 
In de kring wijzen we samen aan waar onze voeten, 

benen, neus en oren zitten. De kinderen hebben zichzelf 
geknutseld en werken aan een familiemuur met foto’s 

van de familie! 

 

 

 
Het Lopend Vuurtje 
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Binnenkort start er weer een nieuwe pop-up. Deze keer is er gekozen voor hockey. Er is op 
dinsdag een pop-up voor kinderen uit de groepen 3, 4 en 5 en op donderdag voor kinderen 
uit de groepen 6, 7 en 8. 
 
Groep 3 – 4 – 5   
Wanneer: Dinsdag 31 mei, 7 juni, 14 juni, 21 juni 
Tijd: 15:00 - 16:00 uur 
Locatie: Veld (betegeld) achter de school 
Begeleider vanuit school: Meneer  Youri  
Groepsgrootte: 15 kinderen 
 
Groep 6 – 7 – 8  
Wanneer: Donderdag 2 juni, 9 juni, 16 juni, 23 juni 
Tijd: 15:00 - 16:00 uur 
Locatie: Veld (betegeld) achter de school 
Begeleider vanuit school: Meneer  Kevin  
Groepsgrootte: 15 kinderen 
 
Mocht uw kind aan deze activiteit willen deelnemen, dan kunt u hem/haar aanmelden door 
een bericht te sturen naar juf Vera via de klasbord-app. U meldt uw kind dan aan voor alle 4 
de dinsdagen/donderdagen, dus wij gaan ervanuit dat zij ook alle 4 de keren aanwezig zullen 
zijn. Voor kinderen uit groep 8 geldt er deze keer een uitzondering is voor donderdag 19 juni, 
omdat zij dan op schoolkamp zijn. Mochten er meer dan 15 kinderen aangemeld worden, 
dan gaat het op volgorde van binnenkomst. 
 
Afgelopen periode hadden we een pop-up voetbal. Hieronder een aantal reacties van 
kinderen die meegedaan hebben: 
 
De pop-up voetbal vond ik heel erg leuk. We hebben regels en trucjes geleerd en ik heb veel 
gescoord. Het was gelukkig niet heel moeilijk. Ik zit zelf ook op voetbal. Na de regels en 
trucjes doen we ook nog een wedstrijdje onderling en dan scoorde ik altijd. Ik zou zo nog een 
keer meedoen aan een pop-up! 
 
          Aiden groep 7A 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 Joepieee!!   

We gaan eindelijk weer op schoolreis!  

  

 
De groepen 1 tot en met 3 gaan eindelijk weer op schoolreis. Dit jaar gaan we op 16 juni 
naar Berkenhof, Tropical Zoo. De ouders en verzorgers van de betreffende groepen hebben 
via klasbord verdere informatie gekregen. 
 
Denkt u nog aan de bijdrage van €17,50 per kind? Dit kan door het bedrag contant aan de 
groepsleerkracht te geven. Het is nog beter om het over te maken op bankrekening 
NL69RABO 0131 2841 42 Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs Roosendaal, o.v.v. 
Schoolreis 2022 + naam van uw kind.  
 
Wij hopen op een fijne dag en hebben er al veel zin in!  
 
 



 

Wie wil dat nou 
niet…  

  

We gaan binnenkort weer op schoolreis!! En we gaan 

naar …Drievliet ☺.  

  

Wanneer:  
Dinsdag 28 juni a.s.  
  

Vertrek:  
Je moet om 8.45 uur op 
school zijn,   
de bus vertrekt om 9.00 uur.  
  

Terug bij school:   
Ongeveer 17.00 uur.   
  

Wat neem ik mee?   

Rugzak met daarin:  
* lunchpakket/drinken  
* iets lekkers  
* max. 5,00 euro zakgeld  
De rugzak moet zelf gedragen worden, dus teveel eten en drinken 
is niet handig!  
  

Betalen:  
Het geld voor de schoolreis (€ 27,50 per kind) kan vanaf nu tot 
uiterlijk woensdag 8 juni a.s. aan de eigen groepsleerkracht gepast 
betaald worden. Graag per kind apart betalen. Het is nog beter om 
het geld over te maken naar het rekeningnummer van school:   
NL69RABO0131284142 t.n.v. De Kroevendonk.   
Vermeld bij het overmaken de naam van uw kind en de klas. Graag 
ook even doorgeven aan de groepsleerkracht. 
  

Wij hebben er al zin in, jullie ook?!             
De schoolreiscommissie.  


