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

 
 
De hartelijke felicitaties voor onze jarigen!  
Allemaal een heel fijne verjaardag toegewenst! 
 
JUF VERA    13 oktober 
Zoë, peutergroep   14 oktober 
Vinchenzo Kabalt, groep 1D  16 oktober 
Trent Ridders, groep 3B  16 oktober 
JUF ROWENA   16 oktober 
Delinyo Jamel, groep 7B  18 oktober 
Mariam Sangare (2011) 8B  18 oktober 
Chloë Theunisse, groep 4A  20 oktober 
Samantha Bogaerts, groep 7B 21 oktober 
Dina Jasarevic, groep 2A  21 oktober 
Bradley Sebregts, groep 5B  21 oktober 
JUF JOYCE S    21 oktober 
JUF MARLOES   21 oktober 
Ikra Genç, groep 1A   23 oktober 
Naïl Razzouki, groep 5A  26 oktober 
Anas Ayaou, groep 3B  27 oktober 
Lina Koen, groep 6B   30 oktober 
JUF NADIA    30 oktober 
Nelsan Adriano, groep 8B  2 november 
JUF KATINKA    2 november 
JUF MARJANKA   2 november 
 

 

 
 

In de basisschool een heel hartelijk 
welkom voor Brody en Maeve in groep 
1/2B.  
We hopen dat jullie veel (leer)plezier 
zullen hebben bij ons in het kindcentrum. 
 

 

 

 
 

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) 
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En ook in dit Lopend Vuurtje 
stellen 2 van onze stagiaires zich 
even voor. Heel hartelijk welkom 

bij ons op De Kroevendonk! 
 

Hallo beste ouder/verzorger van uw kind op 
Basisschool de Kroevendonk 

Ik ben Jorrit Heemskerk en ik ben 20 jaar. Ik 
zit in het derde jaar van de PABO op Avans 
Hogeschool Breda. Ik kom voor het 
komende half jaar mijn minor 
gedragsspecialisme stage lopen op de 
Kroevendonk en ik heb er super veel zin in! 
Ik ben lid van het bestuur van de 
studievereniging PIRR. PIRR is de 
studievereniging van de PABO en ik help 
dan ook met van alles te regelen, qua 
feesten, goede doelen sponseren en 
bijvoorbeeld sportactiviteiten op de PABO. 
Buiten studeren aan de PABO, zit ik op 
hockey. Om wat terug te doen voor de 
hockeyclub en omdat ik het erg leuk vind 
om te doen geef ik ook hockeytraining. In 
het weekend ben ik te vinden in het café om 

te werken bij ’t 
Wapen van 
Roosendaal. Ik zal 
het komende half 
jaar te vinden zijn in 
het klaslokaal van 
groep 4b van Juf 
Joyce. 

Mijn naam is Ilse Bakker, ik ben 19 jaar oud 
en woon in 
Roosendaal. Het 
komende half jaar ben 
ik te vinden op de 
Kroevendonk in groep 
7a. Momenteel zit ik in 
het tweede jaar van de 
PABO op Avans 
Hogeschool Breda. 
Hiervoor heb ik de Mavo en Havo afgerond 
op het Gertrudis College en het Norbertus 
Gertrudis Lyceum in Roosendaal.  
Ik wil heel graag juf worden, omdat ik het 
leuk vind om jonge kinderen iets te leren. Ik 
heb een jonger zusje van 11 jaar en vind 
het erg leuk om haar te helpen met haar 
huiswerk, presentaties en creatieve 
opdrachten. Daarnaast ben ik zowel 
teammanager als trainer van de MO13-1 
van RKVV Roosendaal. Het coachen en 
beter maken van kinderen in de 
leeftijdscategorie 11-12 jaar is een enorme 
uitdaging, maar vooral heel erg leuk. Het 
enthousiasme van jonge kinderen geeft je 
veel voldoening en energie. 
Ook heb ik een bijbaantje in de horeca. Ik 
werk in de bediening en achter de bar bij 
Pool- en Biljartcentrum De Distel in 
Roosendaal. 
Ik ben een enthousiast persoon met een 
brede interesse. Ik ben sportief, dol op 
muziek, heb graag mensen om mij heen en 
kan niet stil zitten. In het eerste jaar op 
Avans heb ik veel leuke mensen leren 
kennen. Ik ben ervan overtuigd dat wij 
elkaar door ons enthousiasme scherp gaan 
houden, ondersteunen en klaarstomen voor 
het basisonderwijs. 

 
 
 
 
 
Deze periode zijn er dankzij de kinderboekenweek allerlei 
extra leesactiviteiten op De Kroevendonk. We begonnen met 
een bijzondere opening op het plein met Bea en Thea….. 
Alle groepen kregen bovendien nog een mooi boekenpakket 
van onze ouderraad om lekker te lezen in de klas.  
Op vrijdagmiddag eindigt de boekenweek met een 
voorleeswedstrijd voor de groepen 5 t/m 8. 
Maar natuurlijk is het de bedoeling dat je ook na deze 
kinderboekenweek veel blijft lezen, want lezen is leuk! Lezen 
is denken met andermans hoofd…… 
 
 



Op 27 oktober aanstaande is er een bijzonder bevrijdingsconcert. Met behulp van meneer 
Erik doen Jesse en Finn uit groep 7 en Elise, Kylie en Lisa uit groep 8 mee aan dit concert. 
Het wordt een heel bijzonder gebeuren en wat is het juist in deze tijd mooi om vrijheid te 
vieren. 
 

 
 



In de herfstvakantie vinden er op BSO De Kroevendonk en bij Wij Samen weer leuke en 
smakelijke activiteiten plaats, die met de herfst en het bos te maken hebben.  
De BSO heeft samen met Wij Samen een aantal activiteiten in de vakantie gepland, waar de 
kinderen aan deel kunnen nemen. Een mooi begin van een bijzondere samenwerking!  
Zo gaan we o.a. uilenballen uitpluizen en herfstkoekjes met verschillende kleuren bakken.  
Kortom het wordt weer een leuke tijd op de BSO en bij Wij Samen!  

 

 
 
In ons kindcentrum werkt een zogenaamde jeugdprofessional onderwijs. Voor de 
zomervakantie was dit nog Jan Goedhart. Jan werkt sinds dit schooljaar voor het 
samenwerkingsverband passend onderwijs, maar we zijn blij met de goede opvolging van 
Kimberly. Zij stelt zich even voor: 

 



 

 
 

 


