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

 
 
De hartelijke felicitaties voor onze jarigen!  
Allemaal een heel fijne verjaardag toegewenst! 
 
Romeniek de Windt, groep 2A 3 november 
Mats Francken, groep 3B  4 november 
Caelyn-Ann Sros, groep 5A  4 november 
Liyana Akouh, groep 3B  5 november 
Sanne Vos, groep 2B   5 november 
JUF WENDY    5 november 
Liyam Akkouh, peutergroep  6 november 
Esmee Heeren, groep 7B  6 november 
Sky de Laat, groep 4A  6 november 
Ruth Maan, groep 4A   7 november 
JUF NAOMI    8 november 
JUF ELLEN (Wij Samen)  10 november 
Demian Jongmans, groep 7A 11 november 
Stijn Bruijns, groep 8A  12 november 
Faith-Lynn Mpaka, groep 4A  12 november 
Mila-Rose Mpaka, groep 4A  12 november 
JUF LINDY (Wij Samen)  14 november 
Gina de Haas, groep 6A  16 november 
Lize Heine, groep 2B   16 november 
 

Even voorstellen 
 
Mijn naam is Anky Kriesels. Ik 
ben 17 jaar en ik loop sinds kort 
elke donderdag en vrijdag stage 
bij stichting Wij Samen. Ik zit in 
het 2e jaar van de opleiding 
maatschappelijke zorg niveau 4 
op het Curio in Roosendaal. 

Dit jaar hoop ik veel nieuwe dingen te leren zoals 
bijvoorbeeld de gebaren of hoe je te werk gaat 
met leerdoelen.  
Ik heb er in ieder geval 
veel zin in! 

 
 
 

 

 
 

In de basisschool een heel hartelijk 
welkom voor Elijah en Fem in groep 
1/2A. Ook een heel hartelijk welkom voor 
Louiza, Dimos en Fender in onze 
peutergroepen. 
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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Dinsdag 1 november hebben de 
groepen 1, 2 en 3 het 
kabouterpad gelopen. Het 
kabouterpad startte vanuit het T-
Huis en bestond uit een 

herfstwandeling met opdrachten. Tijdens de wandeling kwamen we 
uilen tegen met elk een eigen opdracht. De opdrachten hadden te 
maken met het leven in het bos. Wat hebben we veel geleerd en 
gespeeld in het kabouterbos! 
 

Hello everyone! 
In de week van 14 t/m 18 november hebben wij een ENGELSE WEEK!  
Deze week hebben we gewoon les, maar zal elke dag een Engels tintje hebben en zal er 
extra aandacht worden besteed aan de 
Engelse taal.  
Wellicht is het leuk als u thuis ook een 
woordje Engels meepraat met uw kinderen? 
De kinderen van groep 5 t/m 8 zullen 
vrijdagmiddag 18 november in de klas een 
high tea hebben. U mag dan wat lekkers 
meegeven aan uw kind(eren). 
 
We are excited! 

 

Herfstvakantie op de BSO 
Ook in de vakanties is de BSO van Kindcentrum de Kroevendonk open voor de leukste 
activiteiten!  
Afgelopen vakantie stond alles in het teken van het thema 'Happy Herfst!' Voor een aantal 
activiteiten zochten we deze week stichting Wij Samen op. Hier hebben de kinderen een 
lesje Uilenballen pluizen gekregen, hun prachtige creaties namen ze vol enthousiasme mee 
naar huis. Dinsdag stond er bij Wij Samen een heerlijke herfstpompoensoep op het menu. 
Onze BSO-chefs hebben geholpen bij het bereiden van deze soep. Van groenten snijden, tot 
roeren en zelfs proeven. Ze konden het als de beste. En deze soep smaakte natuurlijk 
heerlijk! 
Met deze toffe activiteiten, konden we uiteraard niets anders doen dan Wij Samen op de 
BSO uitnodigen. Deze middag zijn de mooiste koekjes gebakken en versierd. Thuis konden 
alle papa's en mama's meegenieten van deze lekkere baksels, als de kinderen ze wilde 

delen tenminste... Want die herfstkoekjes wil je het liefste zelf opeten natuurlijk 😉  

Om het vakantieprogramma af te sluiten, hebben de kinderen donderdagmiddag zelf 
kastanjes gepoft. Kortom, wij kijken terug op een gezellige en geslaagde vakantieweek! 

 



 
 
 

 
Volgende week dinsdag op 8 november wordt er een 
schoolontbijt geregeld op de Kroevendonk in samenwerking 
met Jumbo Lindenburg en Siemons pluimveebedrijf.    
 
We vragen u om uw kind een bord, mes, vork, lepel en mok 
mee te geven op die dag (eventueel voorzien van naam).    
 
Het ontbijtpakket bestaat onder andere uit: volkorenbrood, 
volkoren bollen, glutenvrij brood, krentenbollen, crackers, 
boter, kaas, eieren, appelstroop, aardbeienjam, 
vruchtenhagel, komkommer, halfvolle melk en thee. We 
hebben het ontbijt samengesteld volgens de richtlijnen van 

het Voedingscentrum. Er is een gezonde keuze voor ieder kind!   
 
We wensen de leerlingen smakelijk eten die ochtend.    
 
WAAROM ONTBIJTEN: De dag starten met een 
gezond ontbijt: waarom is dat eigenlijk zo belangrijk? 
Beginnen met een ontbijt geeft je vijf voordelen. Dit 
zijn vijf eenvoudige vuistregels om te onthouden: · 
ONTBIJTEN GEEFT JE ENERGIE · ONTBIJTEN 
LEVERT VOEDINGSSTOFFEN · ONTBIJTEN 
HELPT JE STOELGANG · ONTBIJTEN HOUDT JE 
GEZOND · ONTBIJTEN IS LEKKER EN GEZELLIG 
 

 
 

GEZOCHT ‘LOOSE PARTS’ 
In de groepen 1 en 2 en ook bij de peuters maken we gebruik van zogenaamde ‘loose parts’ 

om spel te verrijken in de verschillende hoeken. Zo kunnen de kinderen hun bouwwerk 
versieren of gebruik maken van de loose parts om een kunstwerk te maken. Helaas hebben 
we nu te weinig loose parts om er echt gebruik van te kunnen maken. Hierbij dan ook een 
oproep voor nieuwe loose parts. Denk hierbij aan kleine materialen, zoals: knopen, kurken, 
doppen, steentjes, diamantjes, houtjes enzovoorts. Indien jullie thuis nog spulletjes hebben 
die wij mogen gebruiken in de klas, dan zijn we hier erg blij mee! Je mag de loose parts dan 

inleveren in groep 1-2D. Alvast heel erg bedankt! 
 

 


