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

 
 
De hartelijke felicitaties voor onze jarigen!  
Allemaal een heel fijne verjaardag toegewenst! 
 
Sena Bagci, groep 3B  3 december 
Jake Liu, peutergroep  5 december 
Elise Berkers, groep 8A  5 december 
Max Broeren, groep 6B  5 december 
Ariano de Windt, groep 2B  5 december 
Bohmae Marijnissen, groep 6B 6 december 
Puck Aanraad, groep 2C  7 december 
JUF NIENKE F (bso)   7 december 
Isabella Bouwens, groep 7A  8 december 
Jelle de Jong, groep 8B  12 december 
Melissa Madej, groep 2B  12 december 
Paco Marijnissen, groep 1D  13 december 
Aiden Luijsterburg, groep 8A  14 december 
Noa Weststrate, groep 7B  14 december 
Marliya de Windt, groep 1C  14 december 
 
 

Wisten jullie dat Teun, van de 
Wij Samenklas, op 11 

november geopereerd is 
aan beide voeten? 

Gelukkig is dit goed 
gegaan. 

Doordat hij nu niet kan lopen 
moet hij, totdat hij loopgips 

krijgt, een paar weken in 
een rolstoel zitten en dat is natuurlijk wel heel 

lastig voor hem. 
Gelukkig kan Teun nog net zo gezellig kletsen 

als altijd en genieten we weer korte momenten 
van zijn gezelschap op school! 

Beterschap Teun! 

 
 

Een heel hartelijk welkom voor Nora 
(1C), Eva (1D) en Firas (1B). We hopen 
dat jullie het erg leuk zullen vinden 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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Op de basisschool starten de lessen elke dag om 8.45 uur. Er is 
een inloop vanaf 8.30 uur. Helaas zien we soms kinderen (of 
ouders 😊) die denken dat de inloop om 8.45 uur is. Dit is 
natuurlijk niet de bedoeling. De lessen beginnen echt om 8.45 uur 
en dat betekent dat we kinderen die pas daarna in het lokaal 
komen als “te laat” moeten registreren. Als dit te vaak voorkomt 
dan volgt een melding bij leerplicht van de gemeente Roosendaal. 
Zullen we er samen voor zorgen dat dit niet nodig is? 

 

Identiteit – Geloven in ontwikkeling, Altijd! 
De Kroevendonk is een protestants christelijke basisschool. Omdat we dit belangrijk vinden 
was er deze week een speciale bijeenkomst van onze raad van toezicht, de 
medezeggenschapsraad en het coördinatieteam over dit onderwerp. We spraken met elkaar 
over hoe we in ons kindcentrum invulling geven aan de identiteit. 
 

Rapport 
 

Vrijdag 9 december 
krijgen de kinderen van 

de basisschool hun 
eerste rapport in dit 

schooljaar. 

Let op bij parkeren 
 
Bij het halen en brengen van de kinderen is het vaak erg druk 
op de parkeerplaats bij de flat naast onze noodunits. Hier is niet 
heel veel aan te doen, maar het helpt wel erg als iedereen zich 
houdt aan de verkeersregels en voorrangsregels. Ook helpt het 
als we wat geduld en begrip voor elkaar hebben. Bedankt! 

 
Maandag 5 december vieren we het Sinterklaasfeest. De Sint heeft laten weten dat hij ook 
dit jaar weer graag naar De Kroevendonk komt. 
 

SINTERKLAAS 
Afgelopen maandag was de schoenzetmiddag. Wat was het 
gezellig en leuk met iedereen. Extra leuk werd het door de 
aanwezigheid van een super lieve Piet. Het zingen en dansen werd 
de volgende dag beloond, we kregen allemaal wat lekkers. Dank u 
Sinterklaasje! 
Daarnaast heeft Sinterklaas vandaag allemaal hulppietjes erbij 
gekregen. Want vandaag was de pietenochtend. Klimmen, 
klauteren, pakjes gooien en nog veel meer. 
Volgende week maandag 5 december is het zover. Sinterklaas en 
zijn Pieten brengen een bezoek aan ons kindcentrum De 
Kroevendonk. De kinderen worden aan het begin van de dag in 
hun eigen klas verwacht. Zij zullen vervolgens samen met de eigen 
leerkracht naar buiten gaan om Sinterklaas op te wachten. 
 

Hartverwarmend Roosendaal 
 
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. De wensballen zijn inmiddels 
gemaakt en komen te hangen in de speciale wensboom op de Markt.  

 
 



 
 
 
 

Kerst 2022  
Donderdag 22 december: Kerstdiner   

Dit jaar hopen we met Kerst een gezellig Kerstdiner te houden op school. Dit zal zijn op 
donderdag 22 december van 18:00 uur tot 19:30 uur. De kinderen worden om 18:00 uur in 
hun mooiste kleding ontvangen door hun juf en/of meester in hun eigen klas. Om 19:30 uur 
kunt u uw kind(eren) daar ook weer ophalen. Om ervoor te zorgen dat er voor ieder wat wils 
is, vragen we aan u om wat lekkers klaar te maken. U kunt denken aan soep, een klein 
gerecht, kleine hapjes, toetjes etc. Al dit lekkers komt als een buffet in de klas te staan, zodat 
kinderen zelf kunnen kiezen wat ze lekker vinden. Als u uw kind komt brengen, kunt u het 
eten meteen neerzetten op de buffettafel die dan klaarstaat. Als meerdere mensen een klein 
beetje maken, is er genoeg voor iedereen.   
Een week van tevoren zal er in Klasbord (de ouderapp) per groep een bericht uitgaan. Daar 
kunt u in de reacties aangeven wat u maakt en voor hoeveel kinderen.   
Wilt u die donderdag overdag uw kind een bord, bestek en een beker meegeven, zodat de 
juffen en meesters ervoor kunnen zorgen dat de tafel ’s avonds gezellig gedekt is?  
We zien uit naar een gezellige avond met alle kinderen!  
  

Vrijdag 23 december: Kerstprogramma  

Vrijdag moeten de kinderen gewoon naar school komen. ’s Ochtends zal er een  
Kerstviering zijn met de hele school. Voor de groepen 1 t/m 4 begint de Kerstvakantie om 
12:00 uur. De groepen 5 t/m 8 gaan ’s middags schaatsen, hierover volgt nog nader bericht. 
Hun vakantie begint om 15:00 uur.  
  

Met feestelijke groeten,   
De Kerstcommissie  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Speelgoedbank Heppie 
 
Aanstaande zaterdag 3 december is de 
speelgoedbank open met een speciale 

sinterklaasactiviteit. 
 

Aanmelden kan via de facebookpagina 
van Heppie. Informatie over de 

speelgoedbank is ook te krijgen bij juf 
Marjolijn of juf Meri. 


