
Beste Kroevendonkers, 
 
Deze keer beginnen we het Lopend Vuurtje met aandacht vragen voor 
de grote aardbevingsramp in Turkije en Syrië. Onze gedachten zijn bij 
leerlingen en ouders die familieleden en vrienden in dat gebied hebben. 
We wensen jullie veel sterkte toe en bidden om Gods nabijheid. 
 
Een nieuw Lopend Vuurtje met Kroevendonknieuws. Veel leesplezier!  
 
 

 
 
De hartelijke felicitaties voor onze jarigen!  
Allemaal een heel fijne verjaardag toegewenst! 
 
Lisa Nieuwlaat, groep 8A  8 februari 
Asmin Özer, groep 5B  8 februari 
Otis Vinke, groep 1B   8 februari 
Adam el Husarya, peutergroep 8 februari 
Mohammed - Adam Abarkan, gr 2A 9 februari 
Irene Stolk, groep 3A   10 februari 
Ayden Meak, peutergroep  10 februari 
Chakira Jahjah, groep 7A  13 februari 
Bram van Ginkel, groep 5B  14 februari 
Joas Musters, groep 2B  14 februari 
Hosana Tesfom, groep 5A  14 februari 
Livana Kanbier, groep 6B  16 februari 
Yvi Dieleman, groep 7A  17 februari 
Levi van der Sanden, groep 8B 17 februari 
Sophia Tai, peutergroep  17 februari 
Hailey Melsen, peutergroep  18 februari 
Amalya Jahjah, groep 5A  19 februari 
Naïm Achatibi, peutergroep  19 februari 
Santiago Gomez Arteaga, groep 7B 22 februari 
Rafi Huibregtse, groep 6A  22 februari 
Witek Adamczak, groep 7B  23 februari 
Noera Borleh, groep 4B  23 februari 
Alperen Akay, groep 5A  24 februari 
Szymon Grzesikiewicz, groep 5B 27 februari 
Jaxx Wetzel, groep 2A  27 februari 
Sara Jahjah, groep 6B  1 maart 
Sham Kaddor, groep 7B  1 maart 

 

 
 

Een heel hartelijk welkom voor Ana (1B) 
en Mats (1A). Ook een heel hartelijk 

welkom voor Aiden in onze 
peutergroepen. 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.  

 

• 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:  

(info@stichtingwijsamen.nl) 

 

 
Het Lopend Vuurtje 
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 Deze keer in de boekenhoek: 
 

Vorige week werd de Watersnoodramp herdacht. Jullie hebben 
dit misschien wel op het Jeugdjournaal gezien of er in de klas 
over gesproken. We hebben een paar boeken aangeschaft die 
over dit onderwerp gaan. Lees snel verder om wat meer te 
weten te komen over een van de boeken. Het volgende boek 
vind je in de groep 7 en 8 kast. 
 

Titel:   Gevaarlijk water  
Schrijver: Marte Jongbloed 
 
Dit boek gaat over Maarten (12 jaar), zijn zusje Janna (9 jaar),  
vriendin Geertje en klasgenoot Arie. Deze kinderen hebben niet  
echt bestaan, maar alles wat ze meemaken in dit boek is wel echt 
gebeurd. Het is een spannend verhaal, waarbij je veel te weten  
komt over hoe het was om de Watersnoodramp mee te maken.  
Zou Maarten op tijd zijn familie kunnen redden? 
 
Ook voor de kleuters hebben we nieuwe prentenboeken aangeschaft, waaronder 

onderstaand boek. 
 
Titel:  De mooiste vis van de zee gelooft niet alles      
Schrijver: Marcus Pfister 
 
Regenboog, de mooiste vis van de zee, komt Geelvin tegen, een 
onbekende vis. Geelvin vertelt verhalen aan de vissen die helemaal niet 
kloppen. Gelukkig geloven ze hem na een tijdje niet meer. Hoe zou dit 
aflopen? 
Een verhaal over eerlijkheid en vriendschap.  
 

Alle medewerkers van Stichting Wij Samen volgen de verdiepingscursus 
van de methode ‘Geef me de 5’.  

Geef me de 5 is een scholing waarbij we alles leren over autisme en de 
omgang met autisme. Mensen met autisme zijn vaak gebaad bij 

duidelijkheid. Met de ‘Geef me de 5’ methode leren we onder meer om 
duidelijkheid te bieden op 5 punten: Wie, wat, waar, wanneer en hoe.  

Het Wij Samen Team heeft al 2 scholingsdagen gehad in 2022, donderdag 
9 februari is de 3e scholingsdag. Wij Samen is dan gesloten. 

 

Schoolfruit  

Een aantal maanden geleden zijn wij gestart met het 

schoolfruitprogramma, om zo bij te dragen aan een gezonde 

ontwikkeling van de kinderen.  Helaas eindigt het 

schoolfruitprogramma vrijdag 10 februari. Vanaf volgende week 

krijgen de kinderen dus geen schoolfruit meer. Omdat wij het 

belangrijk vinden dat kinderen gezond blijven eten, willen wij jullie vragen om te zorgen voor een 

gezonde pauzehap voor jullie kinderen en geen koek, snoep of chips mee te geven.  

Geschikt voor de kleine pauze vinden wij bijvoorbeeld:  

▪ Fruit, zoals appel, peer, banaan, kiwi, druiven, meloen, pruim en mandarijn. 

▪ Groente, zoals worteltjes, komkommer, paprika, snoeptomaatjes en radijsjes. 

▪ Volkoren of bruine boterham, volkoren knäckebröd, roggebrood of mueslibol.  

 

De Boekenhoek 



 
 
 

Hallo allemaal,  
 

Mijn naam is Denise de 
Weerd en ik werk als 
pedagogisch medewerker 
op BSO De Kroevendonk.  
Ik woon in Langdonk, dus 
dat is lekker dichtbij. Ik heb 
al een aantal jaar in de 
kinderopvang gewerkt. Ik 
speel graag spelletjes en 
dan niet alleen vanuit de 
doos, maar ook 
actieve/creatieve spelletjes. 

Zelf ben ik dan ook erg creatief. Knutselen, origami, 
noem het maar op! (Breien en dergelijke ben ik nog 
aan het oefenen.) Ik heb een klein zwart boekje met 
allerlei knutselideeën en ik kan niet wachten om het 
verder aan te vullen met nieuwe ideeën! Wat ik zo 
leuk vind aan het werken op de BSO, is dat elke dag 
anders is. De dagen zijn net zo uniek als de 
kinderen. 
Mochten jullie nog meer willen weten, ik sta altijd 
open voor een gesprek. 
Tot gauw! 
 

Mijn naam is Liesbeth Meulman, 
moeder van 2 zonen ( 25 en 23 
jaar) en getrouwd met Rob.  
Mijn passie is schilderen, ik maak 
schilderijen geïnspireerd op de 
natuur. Sinds kort werk ik op BSO 
De Kroevendonk. 
Naast het schilderen hou ik van 
wandelen en yoga. 
Ik heb er zin in om twee middagen 
in de week op de bso te komen 
werken. 
Misschien kunnen we samen 

mooie schilderijen maken 🙋♀️. 

 
Afgelopen maandag was er 
op school voor de kinderen 
van groep 3 t/m 8  een Mad 
Science show. Binnenkort 
start er bij ons op school 
een naschoolse cursus op 

donderdagmiddag. De 
kinderen kunnen zich 
hiervoor aanmelden. 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Mad Science:  

 
 

Wij vieren op het kindcentrum geen carnaval, maar je mag vrijdag 17 

februari wel verkleed naar school komen      . 



 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


