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

 
 

 
 
De hartelijke felicitaties voor onze jarigen!  
Allemaal een heel fijne verjaardag toegewenst! 
 
26 Quin Slotboom, groep 3B  26 januari 
27 Suzy Liu, groep 4B  27 januari 
28 Robin Kammers, groep 7A 28 januari 
30 Malik Benali, groep 1D  30 januari 
30 Bas Breure, groep 6B  30 januari 
30 Jasmijn Gelens, groep 3B  30 januari 
30 Ouassim Machtoun, groep 4A 30 januari 
31 Sharissa van Tilburg, groep 4A 31 januari 
2 Soukaina Daoudi, groep 5B 2 februari 
4 Floris Hack, groep 3A  4 februari 
4 Gylenne Kanbier, groep 8A 4 februari 
4 Thijs Sonneveldt, groep 3B  4 februari 
4 Sem van Sprundel, groep 6B 4 februari 
5 Sanne Wijngaard, groep 4B 5 februari 

 

 
 

Een heel hartelijk welkom voor Jalien 
(1D). Heel veel plezier bij ons op De 

Kroevendonk! 

 

 
Het is in verband met het maken van 

een goede planning belangrijk om 
tijdig aan te melden. Leerlingen voor 
de basisschool graag aanmelden op 

het moment dat ze 3 jaar zijn 
geworden.  

  
 

 
 
 
Hallo allemaal, 
 

Ik ben Sabrin Ibrahim en ben 17 jaar oud. Ik loop nu 
stage op IKC De Kroevendonk. Dit doe ik op maandag  
bij de peuters en op dinsdag bij de kleuters. Ook loop 
ik op beide dagen stage op de BSO. 
Ik volg de opleiding Zorg & Dienstverlening op het Da 
Vinci College. 
Ik ben geboren in Somalië en woon samen met mijn 
moeder, 1 grote broer, 2 zusjes en een klein broertje in 
Roosendaal. 
 
Waarom ik voor deze stage heb gekozen? Ik vond het 

altijd al leuk om te werken met kinderen. Dit wil ik later in de toekomst ook gaan doen, dus dit 
is al een start om te bereiken waar ik later mijn beroep van wil maken. 

 

 

 
Het Lopend Vuurtje 
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Deze keer in de boekenhoek: 
 

Boek: Offerkind 
Schrijver: Rob Ruggenberg 
 
Aïn vlucht omdat ze iets heel ergs 
heeft gedaan. Ze gaat op weg naar 
de zee omdat ze daar veilig hoopt te 
zijn. Hiervoor moet ze door 

gevaarlijke moerassen en wilde rivieren. Gelukkig is Kraai met 
haar meegevlucht, want alleen kan ze niet overleven in het 
Nederland van 4000 jaar geleden. Gaat het hen lukken om bij de 
zee te komen? 
 
Het boek is gebaseerd op belangrijke archeologische vondsten. Een spannend en boeiend 
boek met bijna 300 bladzijden voor met name kinderen uit groep 8. 

Juf Katinka 
 
 

Viering hoogste punt. 
Dinsdag 17 januari vierden we dat bij de bouw van ons 
nieuwe kindcentrum het hoogste punt is bereikt. Dit deden 
we samen met bouwvakkers, adviseurs en personeel van 
ons kindcentrum. Leuk om even op de bouwplaats te kijken 
en te zien hoe steeds meer zichtbaar wordt van de nieuwe 
Kroevendonk. Maar we zijn niet alleen druk met 
bouwen……. 
We zijn ook al bezig met het uitzoeken van de inrichting. 
We krijgen namelijk heel veel nieuw meubilair en ook het 
zogenaamde leerlandschap krijgt een mooie inrichting die 
bij het gebouw past. 
Weet je nog dat we een eigen gymzaal krijgen? Ook 
hiervoor zijn we hard aan het werk. Niet meer met de bus 
op weg naar de gymles, maar gewoon in ons eigen 
kindcentrum met mooi nieuw materiaal. Gaaf! 
 
 

 
 

Bij Wij Samen hebben we nu het thema ‘kleding’. Over kleding is 
heel veel te leren en te ontdekken. Zeker als het de ene dag regent, 
de andere dag sneeuwt en weer een andere dag lekker zonnig is. 
We hebben een leuke groepsactiviteit op muziek gedaan: in drie 
verschillende hoeken van de ruimte 
lag een gekleurd papier, met 3 
verschillende weersituaties (zon, 
regen, sneeuw). Op tafel lagen 
verschillende afbeeldingen die gezocht 
konden worden bij een bepaald 
gekleurd papier/weersituatie. We 
dansten bijvoorbeeld eerst rond op 
rustige wintermuziek. Vervolgens ging 

de muziek uit, en konden we een afbeelding op tafel kiezen en 
deze neerleggen bij de juiste weersituatie. 
Spelend leren is zo leuk! 
 
 

De Boekenhoek 



We zijn begonnen met de eerste voorbereidingen voor de groepsverdeling van 
schooljaar 2023-2024. Als je kinderen kent die volgend schooljaar naar De 

Kroevendonk (peutergroep of basisschool) willen komen, dan is het belangrijk om ze 
snel aan te melden! 

 
 

Vandaag zijn de nationale voorleesdagen gestart. 
Voorlezen is altijd leuk en leerzaam, maar misschien is 
het een goed idee om juist deze dagen eens extra voor 
te lezen. 
 
Ken je trouwens de Voorleestas? Dat is een tas met 
een prentenboek en opdrachtjes daarover. Deze tas is 
ook digitaal beschikbaar. In de Digitale Voorleestas 
vind je de link naar een filmpje waarin een prentenboek 
wordt voorgelezen. Met je bibliotheekabonnement kun 
je het filmpje gratis bekijken. En daarna kun je de zing-, 
spel- en praatopdrachtjes op het werkblad doen. Leuk 
en helemaal gratis. Speciaal voor kinderen tussen de 2 
en 6 jaar. 

 
https://www.jeugdbibliotheek.nl/0-6-jaar/jeugd-en-jongeren/0-6/voorleesfilmpjes/digitale-
voorleestas.html 
 
Wist u overigens dat u een bibliotheekabonnement gratis kunt aanvragen? 

 
 

Buitenschoolse opvang De Kroevendonk 
Het is een jaar geleden dat we zijn gestart met buitenschoolse opvang De Kroevendonk. Wat 
is er ondertussen veel gebeurd en wat genieten veel kinderen van de mooie activiteiten die 
de pedagogisch medewerkers daar organiseren. We merken dat er veel vraag is naar onze 
eigen BSO. Er is op sommige dagen zelfs een wachtlijst. 
We zijn op dit moment aan het organiseren dat we vanaf volgend schooljaar meer plaatsen 
hebben in de BSO zodat we de wachtlijst kunnen wegwerken. In het nieuwe gebouw hebben 
we immers ook meer ruimte. Juf Nienke van de BSO heeft vanaf de start geholpen om onze 
eigen BSO op te bouwen. Dit heeft ze vol enthousiasme, deskundigheid en creativiteit 
gedaan. We vinden het dan ook jammer dat ze per 1 februari vertrekt, maar we zijn blij voor 
haar dat ze de kans heeft gekregen om meer met haar creativiteit aan de slag te gaan in een 
nieuwe baan buiten de 
opvangsector.  
Met het oog op de verdere 
uitbouw van de BSO en het 
vertrek van juf Nienke zijn we 
blij dat we twee nieuwe 
pedagogisch medewerkers 
hebben gevonden voor de 
BSO. Vanaf 1 februari komen 
juf Denise en juf Liesbeth ons 
team versterken. In een 
volgend Lopend Vuurtje zullen 
zij zich voorstellen. 
 
Voor informatie over de BSO en 
aanmelden kunt u terecht bij juf Elna. Zij is de leidinggevende van onze kinderopvang. Haar 
mailadres is: ewattel@kroevendonk.nl. 
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