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

 
De hartelijke felicitaties voor onze jarigen!  
Allemaal een heel fijne verjaardag toegewenst! 
 
Afnaan Makioui, groep 4A  16 december 
Quôc Anh Pham, groep 3B  17 december 
Thijs Dierks, groep 6A  18 december 
Ezra Schut, groep 3A   18 december 
Asser Omran, peutergroep  19 december 
Scott Melse, groep 5A  19 december 
Boaz Wetzel, groep 8B  19 december 
Diana Son, groep 1/2A  20 december 
Jayden Gelens, groep 8A  21 december 
Menno Heskens, groep 3B  22 december 
Sterre van Willigen, groep 1/2B 22 december 
JUF FLOOR    22 december 
Jaimy Mies, groep 7A   23 december 
MENEER KEVIN   24 december 
Brendon Lee, groep 4A  26 december 
Raouan El Fatmi, groep 5B  27 december 
Koen van Ginkel, groep 7B  28 december 
Chloë den Enting, groep 7A  30 december 
Anna Knappers, groep 7B  30 december 
Luna van Nispen, groep 8B  31 december 
Ruben Kammers, groep 5A  2 januari 
Max de Rooij, groep 4B  2 januari 
JUF SJOUKJE   2 januari 
Roos Wezenbeek, groep 3B  4 januari 
Sepp van der Kemp, peutergroep 4 januari 
JUF DÉSIRÉE   4 januari 
Nova Buijs, groep 1/2D  5 januari 
Amy van den Heuvel, groep 7B 6 januari 
Emma Koen, groep 1/2A  6 januari 
Mira Uysal, groep 4B   9 januari 
Qyana van Boven, groep 7B  10 januari 
JUF LIESBETH   10 januari 
Elia Garsten, groep 7A  11 januari 
Maxim Ivanov, groep 1/2C  11 januari 
Mayla Luijks, groep 1/2D  11 januari 

 
 

Een heel hartelijk welkom voor Myah 

(8A). Welkom terug Myah      ! 

 
 

 

 
 

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) 

 
 

In dit laatste Lopend Vuurtje voor de kerstvakantie wensen wij iedereen 
mooie feestdagen en een heel gezond en fijn 2023! Het team van Wij 
Samen kijkt uit naar 2023 waarin we gaan voor veel mooie inclusie 

momentjes met alle leerlingen van De Kroevendonk! 

 

 
Het Lopend Vuurtje 
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Talentenatelier onderbouw 
De afgelopen vier weken hebben de kinderen in groep 1/2 op donderdagmiddag gewerkt met 
professionals in drama en in beeldende vorming. Groep 1/2A en 1/2B hebben bij juf Ingrid 
dramalessen gevolgd: hoe speel je een toneelstukje met alleen je lijf en je stem. Groep 1/2C 
en 1/2D hebben lessen beeldende vorming gevolgd bij juf Marijke. De kinderen hebben 
gewerkt naar aanleiding van 3 verschillende kunstenaars: een vlakkenschilderij net als 
Mondriaan, een vormenschilderij net als Kandinsky en een bewegende mobile van ijzerdraad 
en vormpjes net als Calder. Wat een kunstenaars hebben we op de Kroevendonk! 
 

 
 

Schoolschaatsen  

Op vrijdag 23 december gaan we met de groepen 5 t/m 8 weer 
schoolschaatsen. Het schaatsen is op de schaatsbaan in de stad. 
De groepen 5 en 6 zullen met de auto gaan. Binnenkort volgt 
hiervoor een oproep via de ouderapp. De groepen 7 en 8 zullen op 
de fiets gaan. Op vrijdag 23 december moeten zij dus op de fiets 
naar school komen! 
 

Hieronder de belangrijkste punten op een rijtje:  

• Om 12.00 uur vertrekken we vanaf school. Tussen de middag thuis eten zal deze dag 

niet gaan. Het schaatsen is om 14.00 uur weer afgelopen en dan zullen we weer 

terugrijden naar school.   

• Het is toegestaan om eigen schaatsen mee te nemen mits het geen noren zijn, want 

deze mogen de baan niet op.   

• Heeft uw kind geen schaatsen, geef hem/haar dan €3,- mee in een dichte envelop 

om schaatsen te kunnen huren. Neem als dit een probleem is even contact op met de 

leerkracht.   

• Handschoenen zijn verplicht! Zonder handschoenen mag niemand de baan op. Dit is 

voor de veiligheid.   

• De kinderen zijn gewoon om 15.00 uur uit.   

• De groepen 5 en 6 zullen met de auto gaan.  

• De groepen 7 en 8 zullen met de fiets gaan.   

Mocht u vragen hebben, stel ze gerust aan uw leerkracht.  
 

Lampionoptocht   

Op woensdag 11 januari 2023 willen we elkaar het beste 
wensen voor het nieuwe jaar met onze jaarlijkse 
lampionoptocht. We lopen een tocht door de wijk en zullen 
daarna iets eten en drinken op het schoolplein. We willen jullie 
hierbij uitnodigen om gezellig met het hele gezin met ons mee te lopen! We starten 18.00 uur 
op school. De kinderen gaan op school binnenkort een lampion maken. Zij krijgen een 
lampionstokje met batterijen van school. Het is de bedoeling dat de kinderen hun 
lampionstokje na de optocht (met de batterijen) inleveren in de daarvoor bestemde bakken 
bij het hek van de school.   



Armoede en duurzaamheid 
Armoede en duurzaamheid zijn op dit moment onderwerpen die vaak in het nieuws komen. 
Dit houdt ons op De Kroevendonk natuurlijk ook bezig. Wij willen daarom iets op onze school 

neerzetten dat deze twee onderwerpen mooi combineert. Het plan 
is dat wij op school een kast neer zetten waar schoeisel ingezet 
kan worden dat uw kind niet meer past, maar nog prima een jaar 
mee kan voor anderen. Denk hierbij aan kaplaarzen, 
gymschoenen, sportschoenen of snowboots. Wij vragen nu niet 
om deze spullen massaal aan ons te gaan doneren, want we 
zijn nog bezig om te bedenken hoe we dit aan willen 

pakken. Voor nu zijn we op zoek naar ouders die graag met ons mee 
willen denken hoe we dit het beste op een gestructureerde manier 
kunnen aanpakken. Mocht u dit leuk vinden, meldt u zich dan aan bij 
de leerkracht van uw zoon/dochter.  
Houdt u verder het Lopend Vuurtje goed in de gaten, want later gaan 
we wel om deze schoenen vragen. Zijn de spullen nog goed, gooi 
ze dus nog niet weg.    
 
 
 

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  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

We wensen iedereen alvast heel mooie kerstdagen 
en een gezond en gelukkig 2023! 


