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

 
 
De hartelijke felicitaties voor onze jarigen!  
Allemaal een heel fijne verjaardag toegewenst! 
 
Aymen El Ouadafi, groep 6B  17 november 
Evalynn Sros, peutergroep  18 november 
Sem Nagelkerke, groep 5A  19 november 
Marco van Peer, groep 1A  19 november 
JUF CHARONNE   19 november 
Björn Heeren, groep 8B  20 november 
Hannah van Merriënboer, peutergr. 23 november 
Zakariya Aazzam, groep 3B  23 november 
MENEER KEVIN   24 november 
Dimos el Bana, peutergroep  25 november 
Adam Jahjah, groep 4B  26 november 
Vince van der Kemp, groep 3A 26 november 
Roos van Loenhout 2D  27 november 
Firas Jamel, peutergroep  28 november 
Lars Kers, groep 4B   28 november 
Job Evertse, groep 4A  29 november 
Thijs Aarts, groep 6A   30 november 
 
 

 
 

Nieuwe gezichten! 
Misschien heeft u ze al in de 

school zien lopen… 
Sinds maandag 7 november 

krijgt het Wij Samen team ondersteuning 
van twee collega’s van Wij Samen De Klimroos: 

Renate en Jolien. 
Renate zal op 

maandag op De 
Kroevendonk zijn 

en Jolien op 
vrijdag. 

 
 
 

 

 

 
 

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) 

De nieuwbouw 
De nieuwbouw van ons kindcentrum ligt 
mooi op schema. Zoals je misschien 
hebt gezien staat een groot deel van de 
staalconstructie inmiddels overeind. 
Fotograaf Koen Mol maakt geregeld 
foto’s van het 
bouwproces. 
Deze foto’s 
zijn te 
bekijken op 
onze website: 
Nieuwbouw – 
Kindcentrum 
de Kroevendonk. 
Ondertussen zijn we ook druk bezig met 
het kiezen van de nieuwe inrichting. 

 

 
Het Lopend Vuurtje 
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In het weekend van 10 & 11 december vindt het 
Hartverwarmend Festival in Roosendaal plaats. Onderdeel 
van dit festival is een feestelijke lichtjestocht vol magische 
ontmoetingen voor kinderen van alle basisscholen uit 
gemeente Roosendaal. Hier kunnen alle 
leerlingen kosteloos aan deelnemen. Alle leerlingen 
ontvangen op school een doorzichtige kerstbal om te 
versieren en te voorzien van een wens voor iemand 
anders. Deze wensballen worden opgehangen in een 
speciale wensboom op de Markt. Een aantal wensen gaan 
ook daadwerkelijk in vervulling! 
Tijdens dit evenement kunnen kinderen een leuke speurtocht 

doen in de binnenstad welke mooi is versierd. Er is allerlei entertainment gericht op kinderen 
en een kerstmarkt. Volgende week ontvangt u een flyer waarin meer informatie staat. Ook 
krijgt uw kind een tegoedbon mee naar huis voor een leuke gratis fiberstick waar de 
kinderen de lichtjesroute mee kunnen lopen (deze mogen ze daarna mee naar huis 
nemen). 

 

Zie de maan schijnt door de bomen, Sinterklaas is weer in Nederland 
gekomen. 
Ook dit jaar brengt hij een bezoek aan kindcentrum De Kroevendonk. 
We hopen natuurlijk dat hij wel de weg gaat vinden naar onze tijdelijke 
locatie…… 
Op maandag 28 november is het schoenzetmiddag van 15.00 uur tot 
15.30 uur voor de groepen 1 tot en met 4 in de klas. Ouders nemen 
een extra schoen voor jullie mee, want die komt dan goed van pas.  
Verder staat op woensdag 30 november voor de kleuters de 
pietenochtend op het programma. Via de ouderapp heeft u hier al bericht over ontvangen. 
Al met al weer een drukke en leuke tijd. Een tijd vol met pepernoten, Pieten en gezelligheid. 
 

 
Woensdag 23 november is er weer een open les! We ronden dan 
blok 2 (“We lossen conflicten zelf op”) van de lessen vreedzame 
school af. Via uw zoon/dochter of de ouderapp ontvangt u nog een 
speciale uitnodiging. De open les is van 8.45 – 9.15 uur. U bent 
dan van harte welkom in de klas om een les mee te maken. 
Tijdens de les blijft u tot het einde in de 
betreffende groep. Een volgende keer kunt u 
dan bij een broertje of zusje de les bijwonen. 
Na afloop is er weer gelegenheid om na te 
praten en koffie/thee te drinken. Dit is in de 
personeelskamer. Deze keer staan er na afloop 

tafels met kinderboeken in de gang voor de personeelskamer. We zijn met 
behulp van de bibliotheek onze leesboeken aan het vervangen zodat we 
straks in het nieuwe gebouw een mooie nieuwe collectie hebben. Boeken 
die al wat ouders zijn en soms wat beschadigd gaan weg. Deze kunnen 

gratis worden meegenomen. Grijp je kans 😊. 


