
Beste Kroevendonkers, 
 
Om te beginnen wensen we al onze lezers natuurlijk een heel goed, leerzaam en vooral 
gezond 2023 toe. We hopen in 2023 ons nieuwe gebouw in gebruik te gaan nemen. Nog 
even geduld….. Voor nu een nieuw Lopend Vuurtje met Kroevendonknieuws. Veel 
leesplezier!  
 

 
 
 

 

 
De hartelijke felicitaties voor onze jarigen!  
Allemaal een heel fijne verjaardag toegewenst! 
 
Lente den Heijer, groep 5B  13 januari 
Bram Kers, groep 5A   13 januari 
Finn van Meer, groep 8B  13 januari 
Lotte Breure, groep 5A  15 januari 
Hemza Achatibi, groep 2C  16 januari 
Lana Ibrahim,. groep 6A  16 januari 
Ridjayhno Sophia, groep 3B  16 januari 
Lot Joosse, groep 6A   17 januari 
JUF MARJOLIJN   18 januari 
Fiyameta Tafesse Meaza, groep 6A 18 januari 
Fabian de Bruijn, groep 6B  19 januari 
Lena Cichowicz, groep 8A  20 januari 
Vivienne Dziarkowska, groep 5A 20 januari 
JUF BIANCA (Wij Samen)  20 januari 
Fatoumata Sangare, peutergroep 21 januari 
Gijs Wezenbeek, groep 1B  22 januari 
Alyssa de Windt, groep 5A  24 januari 
Daniel Assegaff, groep 3B  25 januari 
Jalien Gelens, peutergroep  25 januari 

 
 

Een heel hartelijk welkom voor Ecrin en 
Luuk (peutergroepen), Sepp (1C) en 

Ouassim (4B). Heel veel plezier bij ons 
op De Kroevendonk! 

 

 

 
 

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.  

 

 
Het Lopend Vuurtje 
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Stichting Wij Samen is ook tijdens schoolvakanties 

geopend, zo ook in de 1e week van 2023. In vakanties 

doen we geregeld activiteiten samen met de kinderen 

van de BSO. Dat is leuk en leerzaam voor iedereen. 

Deze vakantie werden er gezellig samen lekkere 

bladerdeeghapjes gemaakt en werd er geproost op het 

nieuwe jaar!   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Promenade Lindenburg 
 
Er is afgelopen maandag begonnen met de 
herinrichting van de promenade bij winkelcentrum 
Lindenburg. Het is de bedoeling dat het grijze en 
saaie gebied gaat veranderen in een mooie groene 
promenade.  
Het startsein werd gegeven door wethouder Evelien 
van der Star. Vijf kinderen uit de groepen 4 mochten 
meehelpen waarna ze even wat te drinken kregen in 
de Broedplaats. 
Mooi dat er zo gewerkt wordt aan een mooie wijk 
Langdonk! 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Nieuw in het Lopend Vuurtje 
In ‘de boekenhoek’ zullen we iedere keer aandacht besteden 
aan een nieuw boek dat we aangeschaft hebben. Natuurlijk is 
het gaaf dat we nieuwe boeken voor jullie kopen, maar we 
hopen vooral dat jullie het boek dan ook gaan lezen. Want lezen 
is belangrijk en er zijn super veel leuke boeken om te lezen! 
Wisten jullie al dat we bezig zijn om alle boeken een gekleurde 
sticker op de rug van de boeken te geven? Zo kunnen jullie zien 
uit welke kast je het geleend hebt, zodat je het daar weer terug 

kunt zetten. Ja, je leest het goed! Je mag dus ook een boek lenen uit een andere boekenkast 
in een van de gangen en als je het gelezen hebt dan zet je het weer terug in de goede kast. 
We hebben de volgende indeling gemaakt: 
peuters – rood, kleuters – wit, groep 3/4 – groen, groep 5/6 – blauw, groep 7/8 geel. 
 
Het nieuwe boek van deze keer is: 
 
Boek: Jefferson                
Schrijver: Jean-Claude Mourlevat 
 
Jefferson, een vriendelijke egel, krijgt op een dag de schrik van zijn leven 
als hij zijn kapper dood aantreft. Wat nog erger is, is dat hij ervan wordt 
beschuldigd hem te hebben vermoord. Wat moet hij nu doen? Samen met 
zijn beste vriend Gijsbert gaat hij op zoek naar de echte dader. Daarvoor 
moeten ze naar de mensenstad. En wat ze daar allemaal meemaken….. 
Een boek vol spanning, humor en vriendschap. Wil je weten hoe het afloopt? Het boek kun je 
vinden in de boekenkast van groep 7 en 8. Er liggen 2 nieuwe exemplaren op jullie te 
wachten. Heel veel leesplezier!  
 

Juf Katinka 
 

De Boekenhoek 



 

 

 

 

 

 

 
Afgelopen kerstvakantie stond de eerste week bij de BSO in het teken van thema 
Winterwonderland. Binnen dit thema hebben de kinderen genoten van verschillende 
activiteiten. Zo zijn we creatief bezig geweest en hebben we sneeuwmannencupcakes, snow 
globes en zelf slijm gemaakt. 
Maar we hebben ook zeker niet stil gezeten, want tijdens de Olympische Winterspelen zijn er 
toffe spelletjes gespeeld. Van ringwerpen, blikwerpen en pittenzakjeswerpen tot langlaufen. 

 
De tweede week was het thema: Knallend het nieuwe 
jaar in! We hebben van knakworstjes en bladerdeeg 
vuurwerksterren gemaakt met stichting Wij Samen, 
samen met hen proostten we vervolgens op het 
nieuwe jaar. En ook bij de Frozen speurtocht en 
Beauty ochtend kregen we gezelschap van Wij 
Samen. 
Tijdens de speurtocht gingen de kinderen op zoek 

naar sneeuwvlokken, welke Olav had achtergelaten in de Kroevendonk. Op elke sneeuwvlok 
stond een opdracht met een hint naar de volgende locatie. Tijdens de opdrachten maakten 
de kinderen een puzzel, zochten ze de verschillen en maakten ze een doolhof op papier. 
Maar ook actievere opdrachten als jezelf inwikkelen als een sneeuwpop, 
sneeuwballenbowlen en marshmallows stapelen kwamen aan bod. De speurtocht leidde 
naar een lekkere traktatie: bekertjes popcorn. 
Tijdens de beauty ochtend kregen de kinderen een ontspannend maskertje en voetenbandje. 
Vervolgens werden ze prachtig opgemaakt door elkaar en ook de nagels kregen een mooi 
kleurtje. 
 
De vakantie BSO werd afgesloten met zelfgemaakte pizza's en een zelfgemaakte katapult. 
Het nieuwe jaar heeft een mooi begin gekregen tijdens deze mooie weken! 

 

 

Opvoeden is leuk en uitdagend, maar het kan soms ook lastig zijn. Dan is 

het goed om te weten dat je er als ouders niet alleen voor staat!   

 

Heeft u een kleine of een grote vraag over opvoeden en opgroeien? De 

jeugdprofessional kan helpen. 

 

Even voorstellen….  

Team Jeugd van de gemeente Roosendaal bestaat uit een groot team 

van jeugdprofessionals. Wij zijn er voor kleine en grote vragen over 

opgroeien, opvoeden en (specialistische) jeugdhulp. De Kroevendonk 
en Team Jeugd van de gemeente Roosendaal werken samen om zo nóg 

beter met u als ouders in contact te komen.  

Als jeugdprofessional onderwijs van team Jeugd ben ik verbonden aan 

De Kroevendonk.  Daarom wil ik mij graag aan u voorstellen: Mijn 



naam is Rosan Haanstra en ik ben sinds november 2022 werkzaam als 

jeugdprofessional binnen de gemeente Roosendaal. 

Naast De Kroevendonk ben ik gekoppeld aan basisschool De Klimroos. Mijn 

opleidingsachtergrond ligt binnen de sociologie en gezinspedagogiek. Voordat ik 

als jeugdprofessional aan de slag ben gegaan heb ik gewerkt als ambulant 

begeleider met kinderen, jongeren en volwassenen in Dordrecht en omgeving.   

  

Wat kan ik voor u betekenen?  

U bespreekt met mij wat uw vragen en of zorgen zijn en samen bekijken we wat er nodig is. 

Dit kan gaan over de ontwikkeling en gedrag van uw kind, verlies en rouw, social media, 

pesten, zelfvertrouwen, weerbaarheid etc. Ik kan uw kind ondersteunen onder schooltijd.  

Is er meer ondersteuning nodig? Dan gaan we samen kijken wie u het beste kan helpen bij uw 

hulpvraag. Dit kan een voorliggende voorziening zijn. Hiervoor heeft u geen verwijzing 

nodig. Het kan ook zijn dat we een vaste jeugdprofessional aan uw gezin koppelen. Die heeft 

meer tijd om u te begeleiden en stelt samen met u een gezinsplan op waarin doelen staan waar 

u samen aan gaat werken.   

  

Doorverwijzing  

In sommige situaties is er meer nodig dan een voorliggende voorziening of wat de 

jeugdprofessional u kan bieden. Dan kan ik u ook ondersteunen bij het maken van een 

gezinsplan. In dit gezinsplan beschrijft u de doelen die u met uw kind wil bereiken en van wie 

u hiervoor ondersteuning krijgt. Dit kan een zorgaanbieder zijn maar dat hoeft niet.  

  

Wat doet de school  

Ook de leerkrachten en de intern begeleider van de school kunnen aan mij vragen om mee te 

denken op groeps- en individueel niveau. Het gaat dan om onderwerpen over het welbevinden 

van het kind, gedrag en gezin. De school bespreekt de zorgen altijd eerst met de ouder(s). Als 

het nodig is, bespreekt de school de zorgen met mij, met uw toestemming.  

  

Aanwezig op school  

De rest van het schooljaar ben ik elke week een aantal uur op school aanwezig. Dit zal elke 

week op woensdag- en vrijdagochtend zijn.    

  

Heeft u een vraag over uw kind?  

Of wilt u met mij iets delen over de ontwikkeling van uw kind? Neem dan contact op met de 

intern begeleider (IB) van school. Die weet hoe hij/zij mij kan bereiken.   

U mag mij ook altijd rechtsreeks een mail sturen om een vraag te stellen of om een afspraak te 

maken. Mijn mailadres is: r.haanstra@roosendaal.nl.  
Omdat ik graag voor iedereen de tijd wil nemen, kan het zijn dat ik uw vraag niet direct kan 

beantwoorden.   

Wilt u toch meteen een collega van mij spreken? Bel dan naar 14 0165 en vraag naar iemand 

van Team Jeugd.   

  

Heeft u al contact gehad met Inwonersondersteuning Roosendaal?   

Inwonersondersteuning Roosendaal is er voor elke vraag die er is. Denk aan vragen over 
“werk & meedoen”, “Gezin & relaties”, “zelfstandig wonen & leven”, “geldzaken & 
regelgeving” en  
“mantelzorg”. Samen komen we tot een antwoord of oplossing. Deze hulp is gratis en u heeft 

er geen verwijsbriefje voor nodig. U kunt ze direct bellen via (0165) 75 00 50 of binnenlopen 

op een inloopspreekuur in uw wijk. Een mail sturen kan via contact@ioroosendaal.nl. Meer 

informatie vindt u op www.inwonersondersteuningroosendaal.nl  

http://www.inwonersondersteuningroosendaal.nl/
http://www.inwonersondersteuningroosendaal.nl/

