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

 
 
De hartelijke felicitaties voor onze jarigen!  
Allemaal een heel fijne verjaardag toegewenst! 
 
 
Lovan, peutergroep   28 september 
Eyşan Bozkurt, groep 7A  29 september 
MENEER HANS   29 september 
Bashir, peutergroep   29 september 
Djaimy van Osch, groep 8B  2 oktober 
Lilly van Willigen, groep 6B  2 oktober 
Jason van Gelder, groep 4B  3 okotober 
Akasya Sahin, groep 8B  4 oktober 
JUF MARIËLLE   4 oktober 
JUF LOTTE    5 oktober 
Elvin Deniz, groep 6B   5 oktober 
JUF ELINA    6 oktober 
JUF MARIEKE   6 okboer 
Lisa Manski, groep 1D  6 oktober 
Max Buijk, groep 4A   9 oktober 
Julia van Nispen, groep 7A  9 oktober 
Tobias Bömer, groep 6B  10 oktober 
JUF PATRICIA   10 oktober 
Abel Bergmans, groep 6A  11 oktober 

 
 

Na de vakantie komen we weer veel 
nieuwe gezichten tegen in de school. 
Een hartelijk welkom voor Sara. Zij zit nu 
bij ons in de peutergroepen. In de 
basisschool een heel hartelijk welkom 
voor Sharissa (groep 4A) en Hania 
(groep 1/2C).  
We hopen dat jullie allemaal veel 
(leer)plezier zullen hebben bij ons in het 
kindcentrum. 

 
 
 
 
Zoals bekend is er een groot tekort aan personeel op de arbeidsmarkt. In het onderwijs 
hebben wij hier veel last van. Het tekort aan leerkrachten is groot en het is de verwachting 
dat dit ook bij ons in West-Brabant nog groter zal worden. Tot nu toe hebben we op De 
Kroevendonk de inzet van personeel nog steeds kunnen regelen, maar ook wij merken nu 
dat het steeds lastiger wordt. Met name daar waar vervanging moet worden ingezet ontstaan 
er problemen. Op maandag 26 september waren er bijvoorbeeld door verschillende 
omstandigheden 6 collega’s afwezig en konden we nog net alles organiseren. Hoewel we het 
proberen te voorkomen is het mogelijk dat bij uitval van personeel we groepen moeten 
combineren of verdelen. Uiteraard stellen we alles in het werk om dit zoveel mogelijk te 
voorkomen. Natuurlijk zorgen we ook bij het eventueel combineren of verdelen van een 
groep dat het onderwijs doorgaat. 
Tegelijkertijd blijven we natuurlijk nieuwe collega’s werven en verwelkomen in ons team. Op 
dit moment adverteren we voor een groepsleerkracht onderbouw en/of middenbouw en ook 
voor een conciërge. 

 

 
Het Lopend Vuurtje 
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Let op: woensdag 5 
oktober is de basisschool 

gesloten vanwege een 
studiedag! De 

peutergroep is wel 
gewoon open. 



 
~Even voorstellen~ 

Mijn naam is Pien van Tillo en ik mag dit schooljaar stage lopen bij 
Wij Samen. 

Momenteel volg ik de opleiding Social Work, op Avans in Breda. 
Ik vind het erg leuk om met kinderen te mogen werken en mezelf 

verder te ontwikkelen in het begeleiden en samenwerken met 
kinderen. Mijn stagedagen zullen dinsdag en donderdag zijn, dus wie 

weet zien we elkaar een deze dagen! 
 

 

25 jaar werken op De 
Kroevendonk 

 
Dinsdag 20 september was het een feestdag. We 
vierden namelijk dat juf Katinka, onze intern 
begeleider van de bovenbouw, 25 jaar werkzaam is 
bij ons op De Kroevendonk. De juf ging alle groepen 
langs en alle kinderen hadden een verrassing voor 
haar. ’s Middags mocht zij helpen bij het verrichten 
van de starthandeling voor onze nieuwbouw. We 
zijn blij dat de juf al zo lang bij ons werkt en we 

hopen natuurlijk dat ze nog heel lang blijft 😊. 

Van harte gefeliciteerd! 
 

Juf Jolanda stelt zich voor 
In het vorige Lopend Vuurtje stelden juf Rowenna en juf Femke zich voor. Deze keer is het 
de beurt aan juf Jolanda. Ook zij is na de zomervakantie bij ons komen werken: 
Hallo allemaal,  
Vanaf dit schooljaar ben ik gestart met werken op De Kroevendonk, daarom wil ik mij graag 
bij deze aan jullie voorstellen. Mijn naam is Jolanda en ik ben 50 jaar, ik heb twee dochters 
van bijna 16 en bijna 18. Ik woon samen met mijn vriend Wim en onze hond Freya in 
Roosendaal. Ik hou van lezen, sporten, dansen, wandelen en spelletjes spelen. 
Ik ben dit schooljaar de juf van groep 6A, samen met meester Erik. Ik heb hiervoor 26 jaar op 
een andere basisschool gewerkt in Roosendaal. Mijn jongste dochter heeft op De 
Kroevendonk gezeten en ik heb altijd gezegd dat als ik naar een andere school zou gaan, ik 
graag naar De Kroevendonk zou willen. Ik heb het nu al heel erg naar mijn zin en kijk uit naar 
de komende tijd op deze school!  

Groetjes en vast een keer tot ziens, Jolanda. 
 

Schoolbezoeken 
Misschien hoort u wel eens van uw zoon 
of dochter dat er verschillende mensen in 
ons kindcentrum zijn komen kijken. Zo 
waren er de afgelopen periode groepen 
studenten van hogeschool Driestar uit 
Gouda, kwamen er al teams en besturen 
van verschillende scholen uit het land en 
aanstaande donderdag komt er een groep 
uit Antwerpen. Met deze mensen praten 
we over onze visie en manier van werken. 
Het gaat dan over inclusiever onderwijs en 
ook over hoe daarbinnen het werken met de vreedzame school past. We zijn blij dat er 
landelijk steeds meer gewerkt wordt aan inclusiever onderwijs zodat kinderen echt samen 
naar school kunnen gaan. 



Stagiaires 
Ook dit jaar zijn er weer verschillende stagiaires vanuit verschillende opleidingen werkzaam 
in ons kindcentrum. Zo stelt in dit Lopend Vuurtje Pien zich voor die bij Wij Samen haar 
stage loopt en hieronder lees je iets van Eva en Kim. Heel erg welkom in ons kindcentrum en 
we hopen dat je een leuke en leerzame stageperiode hebt! 
 

 
 
 
 

 
Hallo allemaal, 
 
Dit jaar kom ik 
stage lopen op 
De Kroevendonk 
en daarom zal ik 
me even 
voorstellen. 
Mijn naam is Eva 
van Mook, ik ben 
18 jaar en woon 
in Roosendaal. Ik 

zit nu in het tweede jaar van de PABO op 
Avans Hogeschool in Breda en ik loop het 
eerste half jaar stage in groep 8A. 
Afgelopen week heb ik al kennis gemaakt 
met deze leuke klas en de interessante 
lessen.  
In mijn vrije tijd sport ik veel en vind ik het 
erg gezellig om met vrienden en familie 
leuke dingen te gaan doen.  
Ik kijk uit naar een heel leuk stagejaar op 
De Kroevendonk! 
 

Juf Eva 

 
Hoi allemaal, 
 
Mijn naam is Kim 
Jobse en ik ben 20 
jaar oud. Ik woon in 
Roosendaal en dit 
jaar loop ik stage 
op Kindcentrum De 
Kroevendonk. Ik zit 
in het tweede jaar 
van de PABO op 
Avans Hogeschool 
in Breda. Tot aan de kerstvakantie loop ik 
stage in groep 1/2B bij juf Wendy en juf 
Sjoukje. Na de kerstvakantie wissel ik van 
groep en loop ik het laatste half jaar stage 
in groep 7 of groep 8.   
Voordat ik begon aan de PABO heb ik de 
opleiding onderwijsassistent gevolgd op het 
Curio College in Roosendaal. Hiervoor 
moest ik ook stage lopen en dat heb ik drie 
jaar lang gedaan op drie verschillende 
basisscholen in Roosendaal. Hiervan heb ik 
al veel geleerd en wat ervaring opgedaan 
om zo goed mogelijk aan de PABO te 
beginnen!   
Als ik niet op school zit of geen stage loop, 
kun je mij tegenkomen in de Plus op het 
Tolbergcentrum. Daar werk ik in mijn vrije 
tijd als caissière!  
Ik heb super veel zin in komend schooljaar 
en ik kijk er naar uit om alle leerlingen te 
leren kennen.   

   
juf Kim 

 

De bouw is begonnen!! 
  

Dinsdagmiddag 20 september gaf 
wethouder Klaar Koenraad samen met juf 

Katinka en Nelsan uit groep 8B het 
startschot voor de bouw. Er wordt 

intussen hard gewerkt op de bouwplaats. 
We hopen op een voorspoedige bouw 

zodat we schooljaar 2023-2024 kunnen 
starten in een mooi nieuw kindcentrum. 
Foto’s van deze bijzondere gebeurtenis 
staan op onze website onder het kopje 

nieuwbouw. 
 



Het is in verband met het maken van een goede planning voor ons 
belangrijk om tijdig aan te melden. 

• 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)  

  
  

  



Open les 
Vanmorgen was er de eerste open les van dit schooljaar. Wat fijn dat 
er zoveel ouders kwamen kijken in de klassen en ook bij het 
koffiedrinken was het gezellig druk. De volgende open les is gepland 
op 23 november aanstaande. Zie onze activiteitenagenda. 
Alle ouders kregen ook de nieuwe kletskaart mee. We hopen op mooie 
gesprekken die thuis gaan plaatsvinden. Voor informatie over de 
vreedzame school kunt u terecht bij juf Debby 

(dhuibregtse@kroevendonk.nl). 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Op de Kroevendonk bieden wij onze leerlingen de mogelijkheid 
om deel te nemen aan een huiswerkklas. Over een paar weken 
zijn de kinderen gewend aan hun nieuwe klas en aan het 
huiswerk dat ze in de nieuwe groep kunnen verwachten.  
Daarom gaat de huiswerkklas dit jaar weer starten op maandag 
3 oktober a.s. 
 
Wat is de huiswerkklas en voor wie? 
In de huiswerkklas krijgen de kinderen van de groepen 6 t/m 8 
de gelegenheid om zelfstandig het huiswerk te maken of te leren. Zij kunnen hierbij ook 
gebruik maken van computers om bijvoorbeeld met de software van school te oefenen. 
Tijdens de huiswerkklas zijn er altijd leerkrachten en onderwijsondersteuners die toezicht 
houden. De huiswerkklas is niet bedoeld voor extra begeleiding.   
  
Waar en wanneer?  
De huiswerkklas is op elke maandag, dinsdag en donderdag van 15.15-15.45 uur. 
Op maandag in het lokaal van groep 6b, op dinsdag in het lokaal van groep 7a en op 
donderdag in het lokaal van groep 8a. Tussen 15.00 en 15.15 uur kan uw kind even pauze 
houden in de huiswerkklas. Denkt u aan het meegeven van wat extra drinken en een gezond 
tussendoortje?  
 
Hoe aanmelden of afmelden? 
Aan de huiswerkklas zijn geen kosten verbonden. 
U kunt uw kind(eren) tot wederopzegging opgeven voor één of meerdere dagen op 
maandag, dinsdag en donderdag. Hiervoor kunt u via de Klasbord Ouderapp een bericht 
sturen naar juf Rowena Schut, een reactie onder dit bericht schrijven of haar persoonlijk 
aanspreken. Wilt u geen gebruik meer maken van de huiswerkklas dan kunt u hiervoor ook 
bij juf Rowena afmelden.  
 
Kan uw kind een keer niet komen dan kunt u uw kind 
afmelden bij de groepsleerkracht.  
Bij het niet verschijnen in de huiswerkklas zonder 
afmelding, wordt door de eigen leerkracht contact 
opgenomen met de desbetreffende ouders. 
Als kinderen meerdere keren te laat komen of zonder 
afmelding niet in de huiswerkklas verschijnen dan kan 
hij/zij geen gebruik meer maken van de huiswerkklas.       
 
Wij wensen de kinderen een leerzame tijd toe in de 
huiswerkklas! 
 
Met vriendelijke groet namens de leerkrachten en ondersteuners van de groepen 6 t/m 8,  
 
 
Rowena Schut 
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