
Beste Kroevendonkers, 
 
Een nieuw Lopend Vuurtje met Kroevendonknieuws. De eerste editie in schooljaar 2022-
2023. Het Lopend Vuurtje is één van de informatiebronnen over De Kroevendonk. Het 
Lopend Vuurtje wordt verstuurd via de ouderapp en omdat we het ook fijn vinden dat 
kinderen het nieuws ook kunnen lezen/horen wordt het ook in de klassen uitgedeeld. Veel 
leesplezier! 
 

 
 
De hartelijke felicitaties voor onze jarigen!  
Allemaal een heel fijne verjaardag toegewenst! 
 
Floor Hommel, peutergroep  14 september 
Dries Bruijns, peutergroep  15 september 
MENEER AARNOUD   15 september 
JUF VIANNE    17 september 
Luca Verbocht, groep 7A  18 september 
Zakaria Jalloh, groep 2D  19 september 
Mark Olsthoorn, groep 6B  19 september 
Zakaria Ait El Haj, groep 3A  20 september 
Fernando Gomez A. groep 5B 20 september 
JUF SASKIA    23 september 
Tess van den Heuvel, groep 5B 24 september 
Deimantas Baranovas, groep 4A 25 september 
Houdayfa Benali, groep 4B  27 september 
Ikhlas Benali, groep 4B  27 september 
Ettalie, groep 5A   27 september 

 
 

Na de vakantie komen we weer veel 
nieuwe gezichten tegen in de school. 
Een hartelijk welkom voor Jozua, Amy, 
Dean, Tesse en Riley. Zij zitten nu bij 
ons in de peutergroepen. In de 
basisschool een heel hartelijk welkom 
voor Zakariya, Mats, Sara, Jayce, Lisa, 
Paco, Siem, Asmin, Mirjam, Jeremy, 
Zayneb, Jenna, Robin, Roàn, Noa, Veria, 
Hanan Airana en Floor. 
We hopen dat jullie allemaal veel 
(leer)plezier zullen hebben bij ons in het 
kindcentrum. 

 
In de zomervakantie was Wij Samen 4 weken geopend. Samen met 

de BSO was De Kroevendonk even ‘van ons’. Deze zomervakantie 
maakten we bij Wij Samen kennis met allerlei verschillende 
dieren. We gingen op safari door de school en er kwamen 

(hulp)honden langs waarmee we mochten spelen en knuffelen op 
het schoolplein.  

Nu de vakantie voorbij is, vinden we het heel leuk weer met alle 
kinderen in de school en op het plein te zijn! We wensen iedereen 

een fijn nieuw schooljaar!  
 

Een berichtje van onze “oud voorzitter van de ouderraad” 
Na vijf jaar voorzitterschap van de ouderraad heb ik net voor de vakantie het stokje 
overgedragen. Gelukkig heb ik een enthousiaste opvolger gevonden. Nadine Hack is nu de 
voorzitter van de ouderraad. Ik wens haar samen met de andere leden van de ouderraad 
veel plezier en succes met de voorbereidingen van alle activiteiten. 

Jeanet Oostdijck  
 

Vanuit De Kroevendonk bedanken we Jeanet heel hartelijk voor al haar inzet voor de 
kinderen van ons kindcentrum! Enorm bedankt!! 

 

 
Het Lopend Vuurtje 
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Er zijn na de vakantie niet alleen nieuwe kinderen in ons 
kindcentrum gekomen, maar ook nieuwe juffen en 
meesters. Een volgende keer stellen onze stagiaires zich 
voor, maar deze keer alvast een berichtje van juf Rowenna 
en juf Femke. Fijn dat zij bij ons zijn komen werken! 
 
 

Hallo allemaal, 
 
Afgelopen week ben ik gestart met werken 
op De Kroevendonk, daarom zal ik mij nog 
even voorstellen. 
 

Mijn naam is Rowenna en ben 35 jaar, 
getrouwd en samen hebben wij 2 kinderen. 
Tygo van 6 jaar en Iza van 1,5 jaar. Je kunt 

mij tegenkomen bij de BSO en op de 
peutergroep. In de eerste week heb ik al 

veel kinderen en ouders mogen leren 
kennen. Ik voel me al helemaal thuis, en kijk 

uit naar een leuke/mooie tijd hier in het 
kindcentrum.  

 
Groetjes Juf Rowenna. 
 

Via dit lopend vuurtje wil ik mij graag aan 
jullie voorstellen. 
 
Mijn naam is Femke Backx, 33 jaar en 
samen met mijn man, zoon Sem en dochter 
Elin woon ik in Roosendaal. 
Na jaren in de kinderopvang te hebben 
gewerkt, start ik dit jaar als 
onderwijsassistent op de kroevendonk.  
 
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om dingen te 
ondernemen met mijn kinderen, familie en 
vrienden.  
Ook houd ik ervan een spelletje te spelen of 
een potje te tennissen.  
 
Ik kijk uit naar een heel leuk schooljaar op 
De Kroevendonk!  
 

 

De bouw is begonnen!! 
Na de zomervakantie is er activiteit 
op het bouwterrein! Er is begonnen 

met de bouw van ons nieuwe 
kindcentrum. Dinsdagmiddag 20 

september is er een officiële 
starthandeling van de bouw. Dit 

doen we samen met alle kinderen en 
ook met wethouder Klaar Koenraad. 
 

 

Namenlijsten en activiteitenagenda 
Via klasbord hebben we al aangegeven dat er vanwege de privacy geen namenlijsten van de 
verschillende groepen meer in de activiteitenagenda staan. Omdat het wel heel handig kan 
zijn om bij het afspreken met vriendjes / vriendinnetjes even een adres of telefoonummer op 
te zoeken willen we na de startgesprekken per groep de namenlijsten in de groep uitdelen. 
Tijdens de startgesprekken wordt u gevraagd om hiervoor toestemming te geven. Zonder 
toestemming zullen we uiteraard geen adressen en telefoonnummers op deze lijst opnemen. 
 
 

Vakantiefoto’s 
Wat zijn er veel foto’s gestuurd. In de gangen van het gebouw 
hangen prachtige foto’s van mooie vakantieherinneringen. 
Iedereen mag tijdens de startgesprekken zijn/haar foto van de 
muur afhalen en mee naar huis nemen. Misschien wel even 

zoeken waar je foto hangt….. 😊. 

 
 



Sportdag!  
21 september is het zover… onze jaarlijkse 
sportdag met als thema: Atletiek! 
 
De groepen 1 t/m 3 sporten die dag rondom 
school en groep 4 t/m 8 sporten die dag op 
het veld van Atletiek- en 
Recreatiesportvereniging THOR 
(Nispenseweg 5).  
 

• Groep 1 t/m 3 sporten van 8.45 uur tot 

12.00 uur.  

• Groep 4 t/m 8 sporten van 9.00 uur tot 12.15 uur.  

Ouders brengen hun kinderen zelf naar de atletiekbaan en de leerkrachten wachten 
de kinderen daar op. Voor zowel de onderbouw als bovenbouw zijn we op zoek naar 
ouders die ons deze dag willen helpen. Via Klasbord kun je jezelf hiervoor 
inschrijven.  
Voor een tussendoortje en drinken wordt gezorgd, maar met warm weer is een fles water 
altijd goed om mee te geven! Trek kleding aan waarin je lekker kunt bewegen en dan komt 
het helemaal goed! 
Wij hebben er zin in!  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Een oproep voor klassenouders! 
 
Dit jaar zijn wij weer op zoek naar 
klassenouders. Er zijn ouders die dit al een 
tijdje doen, maar misschien zijn er ook andere 
ouders die dit zouden willen. Wat zijn de taken 
van een klassenouder? 
Bijvoorbeeld: Helpen en/of meerijden bij 
activiteiten, na elke vakantie luizenpluizen, 

knutselen voor het juffen- en menerenfeest of helpen in de klas. Als u interesse heeft kunt u 
dit aangeven bij de leerkracht tijdens het startgesprek. 
 

Groetjes van de ouderraad 
 

Studiedag woensdag 5 oktober. Zoals in de schoolgids en de activiteitenagenda staat is de 
basisschool op 5 oktober aanstaande gesloten. De juffen en meneren van de basisschool 

hebben dan namelijk een studiedag. 

 

Themadag duurzaamheid 
Aanstaande zaterdag 17 september is het themadag duurzaamheid. Voor deze dag hebben 
leerlingen van onze school voor de zomervakantie speciale vlogs opgenomen. Zaterdag 
wordt tijdens de themadag de winnende vlog bekendgemaakt. De vlogs zijn te bekijken via: 
Themadag Duurzaamheid - Doe mee met de Klimaatsafari!. Overigens is bij ons nieuwe 
gebouw natuurlijk ook gekeken naar duurzaamheid. Zo komen er zonnepanelen op het dak 
en is er speciale aandacht voor warmte en ventilatie. Later gaan we hier vast nog meer over 
vertellen. 
 
 
 
 
 

https://themadagduurzaamheid.nl/


Blok 1 We horen bij elkaar  

Alle groepen van de school zijn het schooljaar gestart met de lessen van 

blok 1. Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief 

werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende schoolregels maken 

leerkracht en kinderen samen afspraken over hoe je met elkaar omgaat en 

over de inrichting en het ordelijk houden van de klas. Om van een school of 

klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij 

er bij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en 

elkaar waarderen. Ze leren over opstekers en afbrekers. Je geeft een 

opsteker als je een aardige, positieve opmerking over iemand maakt. “Jij 

kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er 

bijvoorbeeld blij van. Het tegenovergestelde van een opsteker is een 

‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve opmerking over iemand. De 

ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van. De kinderen leren dat iedereen zijn mening 

moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben voor de mening van anderen. Om 

de sfeer direct goed neer te zetten hebben de kinderen de eerste twee weken iedere dag een 

Vreedzame Schoolles. Bij de andere blokken hebben de kinderen iedere week één les. 

Zoals u gewend bent, sluiten we het blok af met een open les voor ouders/verzorgers en andere 

belangstellenden. De eerste open les is op woensdag  28 september van 8.45 -9.15 uur. 

Schoolfruit 
 
Sinds deze week krijgen de kinderen op woensdag, 
donderdag en vrijdag fruit op school. De school doet 
namelijk mee met EU-Schoolfruitprogramma. De kern van 
dit programma is het gezamenlijk eten van groenten en 
fruit in de klas. Met EU-Schoolfruit leren kinderen 
spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit 
te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!  
Het programma loopt tot 10 januari. Daarna is het de bedoeling dat de kinderen zelf op deze 
dagen fruit of groente mee naar school nemen.  
 
 

     
 
  



 
Betreft: vrijblijvende aanmelding cursus blindtypen op deze school  
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
In samenwerking met de school van jouw kind, bieden wij bij voldoende interesse in maart 2023 onze 
klassikale cursus van de Typetuin aan.  
 
Waarom blind leren typen?  
Leren typen met tien vingers zonder naar het toetsenbord te kijken, hoe gaaf is dat?  
Kinderen die blind kunnen typen behalen bewezen betere resultaten op school. Ze typen sneller en 
foutloos en kunnen zich hierdoor beter concentreren. Het beste en snelste resultaat wordt gehaald 
wanneer je kind onder begeleiding leert typen van een type-coach. Meld daarom hier je kind 
vrijblijvend aan.  
 
De klassikale cursus van de Typetuin  
Bij de Typetuin leert je kind typen in zijn of haar eigen tempo. Binnen 13 weken haalt 98% van de 
cursisten een typediploma. De type-coach let tijdens de klassikale lessen op de houding en neemt de 
persoonlijke leerdoelen door. Tijdens het thuis online oefenen in de speelse en spannende omgeving 
van de Typetuin begeleid de coach jouw kind ook op afstand. Ieder kind leert in zijn of haar eigen 
tempo. Na 7 weken al klaar voor het examen? Dan kan jouw kind de cursus al afronden. Liever wat 
langer door oefenen voor een hoger resultaat? Ook dat kan! Ieder kind is regisseur van zijn of haar 
eigen leerproces!  
 

Praktische info Voor wie?  Alle leerlingen uit de groepen 6 t/m 8  

Startdatum  1e week maart, na schooltijd  

Wat heb je nodig?  Thuis een computer/laptop of tablet met los 
toetsenbord en een internetverbinding. 
Tijdens de klassikale les wordt er getypt op 
apparatuur van de Typetuin  

Prijs  Deze wordt voor 2022 nog vastgesteld. Meld 
je kind vrijblijvend aan. Zodra wij in overleg 
met de school de cursus hebben ingepland 
ontvang je van ons als eerste bericht om je 
kind definitief in te schrijven. Vroegboekers 
ontvangen ook een aantrekkelijke korting.  

Meer info  www.typetuin.nl/klassikaal  

 
Vrijblijvende aanmelding 
Meld je kind vrijblijvend aan via https://www.typetuin.nl/interest-sign-up/ 
 
Vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet? Neem contact met ons op via 
support@typetuin.nl of 013-5220579 (tussen 9.00 en 17.00 uur op werkdagen). 
 
Met vriendelijke groeten, Team van de Typetuin 
 
 

https://www.typetuin.nl/interest-sign-up/

