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

 
 
 
De hartelijke felicitaties voor onze jarigen!  
Allemaal een heel fijne verjaardag toegewenst! 
 
Issam Azzouz, groep 5A  1 juli 
Stijn Spaapen, groep 2B  1 juli 
MENEER BERT   1 juli 
Youssra Elouadafi, peutergroep 3 juli 
Areen Youssef, peutergroep  3 juli 
Nola Roelofs, groep 1A  4 juli 
Zakaria Boutasghount, groep 4A 6 juli 
Liv Huibregtse, groep 7A  6 juli 
Matthew van Pu, groep 7A  6 juli 
Jaycee-Linn Tielemans, groep 1C 6 juli 
Retaj Al Husarya groep 3A  9 juli 
Levi van Pol, groep 6A  10 juli 
Jamie Theunisse, peutergroep 11 juli 
Liam Jongenelen, groep 5A  11 juli 
Wiktoria Kowalczyk, groep 2B 11 juli 
Lars Pasman, groep 5B  11 juli 
Senn Deijkers, groep 4B  12 juli 
Ference van den Heijkant, gr. 8A 12 juli 
Lars Heine, groep 4A   12 juli 
Lizz Deijkers, groep 6A  13 juli 
Ise de Jong, groep 2A  13 juli 
Nayrie Wanis, groep 7A  13 juli 

 

 

 
 

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)  

 
 

Een heel hartelijk welkom voor Zunayrah 
(groep 1B), Evy (groep 1A) en Levana 
(groep 1C) Ook een hartelijk welkom voor 
Jan en Noah. Zij komen in de 
peutergroepen. Allemaal heel veel plezier 
op De Kroevendonk! 

Gefeliciteerd 
 

De hartelijke felicitaties voor juf Marloes en 
haar gezin! Op 19 juni is Sam geboren. Juf 
Marloes en haar gezin zijn ontzettend blij en 
gelukkig met de komst van dochter Sam! 
 

 

 

 
Het Lopend Vuurtje 
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Informatie Eindfeest - Hapjeslijst  
  
Zoals u mogelijk al hebt gezien, hangt er een hapjeslijst in 

school. Dit is voor het eindfeest. We hopen uiteraard op 

veel hapjes!  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.  

Mocht u tegen die tijd het toch vergeten zijn om u 

hiervoor in te schrijven, dan is dat geen probleem en mag 

u natuurlijk ook nog hapjes meenemen op 14 juli! 

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) 

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

Schoolreisje peutergroepen: 
Vrijdagochtend 8 juli mogen alle kinderen samen met een ouder 
naar speeltuin de Kade. Gezellig samen spelen en elkaar 
ontmoeten. Alle ouders hebben hierover al een bericht gehad. We 
hopen op een gezellige, zonnige ochtend. 

 
 

 
 

Hartelijke felicitaties voor meneer Erik. 
Hij werkt al een aantal jaar bij ons als 

onderwijsassistent en het laatste jaar als 
leraar in opleiding. Nu heeft hij officieel 
ook zijn Pabo-diploma gehaald! Klasse! 

Groepsverdeling 
Donderdag krijgt iedereen via de ouderapp de 
groepsverdeling schooljaar 2022-2023. Het is 
weer gelukt om een goede verdeling te maken. 
In deze tijd met personeelstekorten is dat niet 
altijd eenvoudig, maar we zijn blij dat het is 
gelukt. Na de zomervakantie gaat meneer 
Koos met pensioen en juf Frederike gaat 
vertrekken vanwege een verhuizing. We 
nemen van hen 
afscheid tijdens 
het eindfeest. In 
de overzichten 
staan 2 nieuwe 
namen. Juf 
Jolanda en juf 
Femke. In het 
nieuwe schooljaar stellen zij zich in het Lopend 
Vuurtje even voor. 

 
Nu het op de kalender officieel zomer is, zijn we bij Wij Samen 

gestart met het thema ‘zomer’.  
Op het programma staan allerlei zomerse activiteiten zoals 

de zon en een ijsje knutselen.  
En heeft u het gebaar van de week al gezien? Het gebaar is 

‘zomer’! Posters met dit gebaar zijn verspreid door de school 
en kunt u ook vinden op de Facebookpagina van Stichting Wij 

Samen. 
 


