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

 
 
De hartelijke felicitaties voor onze jarigen!  
Allemaal een heel fijne verjaardag toegewenst! 
 
Sara Jahjah, groep 6B  1 maart 
Sham Kaddor, groep 7B  1 maart 
Phoebe Suijkerbuijk, groep 3A 4 maart 
Noa de Vette, groep 3B  4 maart 
JUF SANNE, Wij Samen  5 maart 
Vie van Wezel, peutergroep  6 maart 
Maud Heskens, peutergroep  7 maart 
Faylinn Leijs, groep 3B  10 maart 
Jaylina de Windt, peutergroep 11 maart 
Jermano Mpaka, groep 5B  12 maart 
Amelia Bayoumy, groep 6B  13 maart 
Evi Dekker, groep 6B   13 maart 
Joshua Sebregts, groep 7B  13 maart 
Jeremy Verbaandert, groep 3A 13 maart 
Anouar Moukhtari, groep 5A  14 maart 
Jesse Wijngaard, groep 7B  14 maart 
 

-------------------------------------------------------- 
Bij Wij Samen kijken we terug 
op heel gezellige dagen in de 

voorjaarsvakantie. We hebben 
veel leuke activiteiten gedaan 

zoals buitenspelen met de 
kinderen van de BSO, cakejes 
bakken, maskers verven, oud 

Hollandse spellen spelen, in de 
polonaise lopen door de gangen 

en op speurtocht 
gaan door de 

school! 
Wat hebben we 
het leuk gehad 

samen! 

 

 
 

Een heel hartelijk welkom voor Azer in 
ons peutergroep! Ook een heel hartelijke 

welkom voor Ayden (1A), Maxim (1B), 
Hailey (1C) en Adam (1D). 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 

 

 

Roosendaal 

1 maart 2023 

nr. 11 – 2022/2023 

De Kroevendonk 

Langdonk 39 

Roosendaal 

mailto:ewattel@kroevendonk.nl
mailto:voomen@kroevendonk.nl
mailto:tdekker@kroevendonk.nl
mailto:ewattel@kroevendonk.nl
mailto:info@stichtingwijsamen.nl


 Deze keer in de boekenhoek: 
 

Aan het begin van deze week heeft iedere groep van de 
basisschool 5 nieuwe leesboeken gekregen! Een tijdje geleden 
heeft iedere groep een boeken top 10 gemaakt en hieruit zijn 
een aantal boeken gekozen die de kinderen nu heerlijk kunnen 
gaan lezen. Veel leesplezier!  
Ook voor de groepen 1 en 2 is er een pakket nieuwe 
prentenboeken aangeschaft.  

Wist u trouwens dat er, naast alle korte momenten die er ook zijn, vanaf groep 4 minimaal 
één keer per week een half uur lang gelezen wordt door iedereen? En dat met iedereen ook 
de leerkracht bedoeld wordt? Op deze manier kan iedereen goed in het boek duiken en 
genieten van het verhaal en stimuleert de leerkracht de kinderen door zelf ook te lezen. Ook 
in groep 3 doen we dit, maar is een half uur vaak nog net iets te lang.  
Misschien heeft u thuis ook wel zo’n ‘leesmoment’. Kinderen (ook in groep 8) vinden het 
vaak leuk om samen uit een boek te lezen. Hier zijn verschillende 
varianten in mogelijk. Zo kunt u bijvoorbeeld om en om een regel 
lezen of een bladzijde. Ook zijn er zogenaamde toneelleesboeken. 
Iedere lezer heeft dan zijn of haar eigen rol. 
 
De groepen 3 hebben zo’n toneelleesboek deze week gekregen: 
 
Titel:  Tent in de storm   
Schrijver: Chris Winsemius  
 
Over een tent in de tuin die van pap is. Maar dan komt er storm…… 
 
 

Vragenlijst ouders 
 
In het kader van ons kwaliteitsbeleid hebben alle ouders van de basschool in december een 
mail gekregen met een link voor een vragenlijst. 16% van de ouders heeft deze vragenlijst 
ingevuld. Helaas is deze respons te laag om goede conclusies te kunnen trekken. 
Opvallende punten die in de vragenlijst naar voren kwamen zullen wij wel meenemen bij het 
opstellen van ons nieuwe schoolplan. De punten die wij daarin meenemen: 
 
Punten die hoog scoren zijn: 
• Mijn kind(eren) voel(en) zich veilig op school 
• Op school wordt voldoende aandacht besteed aan normen en waarden 
• De leraar doet aardig en vriendelijk tegen de leerling 
• De leraar van mijn zoon/dochter is vakbekwaam 
• De leraar heeft goed zicht op de vorderingen van mijn zoon/dochter 
• Mijn zoon/dochter voelt zich veilig op school 
• Ik ben tevreden met de schoolkeuze 

 
Punten die lager scoren:  
• Er wordt regelmatig gevraagd of ik tevreden ben met school 
• Op school wordt voldoende aandacht besteed aan leren 
 plannen 
• De school ziet er gezellig uit 
• De school organiseert voldoende activiteiten voor ouders 
 
 
Wij willen alle ouders die de vragenlijst hebben ingevuld bedanken. 

De Boekenhoek 



schoolfotograaf 
 
Van maandag 20 maart t/m woensdag 22 maart komt de 
schoolfotograaf naar kindcentrum De 
Kroevendonk. Ook dit jaar zullen de foto’s 
gemaakt worden door WEN’S FOTOGRAFIE. 
 

Op woensdagmiddag 22 maart 2023 van 12.30 uur tot 15.00 uur is 
het mogelijk om met de broer(s) en/of zus(sen) op te foto te gaan. 

Hier moet u zich wel voor inschrijven. 

Dit kan vanaf maandag 13 maart bij de administratie. Daar hangen de lijsten  om in te 
tekenen. Verdere informatie over de schoolfotograaf volgt snel via de ouderapp. 

 

 

 

 

 

Wisten jullie dat..... 

De peuters van peutergroepen De Kroevendonk een echte 

modeshow hebben gehad? Als afsluiting van het thema: wat 

heb ik aan vandaag, mochten zij de show stelen op de 

catwalk. 

De peuterjuffen hadden van de tafels een soort podium 

gemaakt waar de peuters over mochten lopen. Dat hebben we 

samen wel een aantal keer geoefend. Het kan best spannend 

zijn om over de tafel te lopen en dan ook nog je kleding te 

showen. Na al dat oefenen was de tijd daar om de ouders en 

familie uit te nodigen. Zij waren 

van harte welkom om naar de 

modeshow te komen kijken. 

Daarom hadden de juffen en de peuters het lokaal feestelijk 

versierd. Er hingen ballonnen en slingers op. Er klonk zelfs 

feestmuziek. Wat waren wij blij met iedereen die kwam 

kijken!  

Zien jullie op de foto’s de mooie kleding van de kinderen? Die 

hebben ze helemaal speciaal voor de modeshow 

aangetrokken. En op de “catwalk” hebben ze deze kleding aan 

iedereen laten zien.  

Soms met een mooi dansje, een draai of een diepe buiging. 

Wat zijn wij trots op alle peuters omdat zij dit hebben 

gedaan. Natuurlijk zijn wij ook trots op alle ouders en familie 

want door jullie komst was dit een feestelijke afsluiting van 

het thema. 

 

Groetjes van de peuterjuffen 

 

 



CyclesenSation  
CycleSensation is een evenement van Stichting 

Team Doelbewust om geld in te zamelen voor de 

bestrijding van kanker en een beter leven met en na 

deze ziekte. Sinds 2010 fietsen de deelnemers 

jaarlijks een uur of soms zelfs enkele uren op een 

spinningfiets. Allemaal met hetzelfde doel om zoveel 

mogelijk donatiegelden op te halen om 

daadwerkelijk iets te doen om (op termijn) kanker te laten verworden tot een chronische 

ziekte. Om dit te bereiken is er veel geld nodig voor onderzoek. De opbrengst van 

CycleSensation komt ten goede aan Stichting Roparun. Stichting Roparun steunt de 

palliatieve zorg voor kankerpatiënten en regionale kankergerelateerde doelen.De opbrengst 

van het kidsblok doneert Team Doelbewust aan Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa).  

Dit jaar doen wij met een heel grote groep kinderen van groep 7 en 8 ook weer mee met de 

CycleSensation. Zoals hierboven al wordt beschreven wordt 

er geld opgehaald voor KiKa. U kunt dit goede doel ook 

steunen door geld te doneren. Hoe doet u dit? Ga naar 

www.cyclensation.nl en klik links bovenin op het woord 

‘teams’ Zoek team Kroevendonk in de lijst en kies een 

deelnemer van onze school. U kunt zelf bepalen met welk 

bedrag u wilt sponseren. We hopen in april een groot 

bedrag te hebben opgehaald voor dit mooie doel.  

 

Nieuwbouw 

Als je langs ons nieuwe gebouw rijdt of loopt zie je dat er steeds meer is te zien. De 

komende maanden wordt er ook steeds meer aan de binnenkant gewerkt. Op de website 

staan geregeld foto’s van onze fotograaf Koen Mol die het hele bouwproces fotografeert. Wij 

zijn ondertussen ook hard aan het werk met de inrichting. We krijgen namelijk grotendeels 

een nieuwe inrichting. Wist je trouwens dat je bij binnenkomst in een mooie open ruimte 

terecht komt? De architect heeft een impressie getekend zodat je alvast een idee krijgt. 

  

http://www.cyclensation.nl/

