
Nieuwsbrief April 2019 

Cultuurmenu groep 7/8  
Donderdag 14 maart stond er voor groep 7/8 een activiteit 
vanuit het Cultuurmenu op het programma. Deze activiteit 
had met name te maken met de geschiedenis rondom kunst. 
In een presentatie kregen de leerlingen al-
lerlei kunststromen te zien en daarbij werd 
vervolgens de geschiedenis bij verteld. 
Een interessante  les, waarbij kinderen ge-
boeid aan het luisteren waren en veel vra-
gen stelden.  
 

 

Voorwoord 

In deze nieuwsbrief staan we stil bij 
de afgelopen activiteiten en schen-
ken we aandacht aan komende  
gebeurtenissen.  

Team De Kreeke 

Agenda April 
 
1 april  
Brief Sponsorloop 
 
2 april 
Schrijversbezoek groep 5/6 
 
3 april 
Schoolvoetbal groep 7/8 
 
3 april 
Bloemstukjes maken groep 1/2  
 
4 april 
Theorie-examen groep 7/8 
 
8 april tot en met 11 april 
Filmfestival Terneuzen 1 t/m 8 
 
12 april 
Koningsspelen + Sponsorloop 
 
16 april, 17 april, 18 april  
CITO Eindtoets groep 8 
 
18 april 
Paasviering 
 
19 april t/m 5 mei 
Meivakantie 
 
  
 

Formatie update 
Het lijkt misschien nog ver weg, maar achter de schermen 
zijn de directie en het team al voorzichtig bezig met volgend 
schooljaar. Naar aanleiding van het aantal leerlingen krijg je 
als school een bepaalde hoeveel formatie toegewezen met 
de financiering vanuit de overheid.  Met deze formatie gaan 
we vervolgens kijken hoe we dit zo passend mogelijk binnen 
De Kreeke kunnen inzetten. Dat betekent dat we als team het 
hebben over welke groepen we gaan formeren, kijkend naar 
het aantal leerlingen per leerjaar. Bij deze kunnen wij u alvast 
meegeven dat we ook volgend schooljaar met vijf groepen 
zullen werken. Over de verdere uitwerking krijgt u pas richting 
het einde van dit schooljaar meer nieuws, maar we wilden dit 
alvast met u delen.  

De Kreeke 
Singel 43 
4554 CP Westdorpe 
Tel. : 0115 - 451275 
dekreeke@ogperspecto.nl 
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Cultuurmenu groep 5/6 theater 
Op dinsdag 26 maart gingen de leerlingen van groep 5/6 met 

de bus naar het Scheldetheater in Terneuzen. Deze voorstel-

ling maakt onderdeel uit van het Cultuurmenu. Hier vanuit 

worden er allerlei activiteiten georganiseerd. De leerlingen 

van groep 5/6 gingen naar een voorstelling met als titel “De 

waanzinnige boomhut” . Kinderen hebben genoten en hadden 

daarnaast een hele bus voor zichzelf.  
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Pannenkoekdag groep 1/2  

Vrijdag 22 maart was het Nationale Pannenkoek-

dag en ook De Kreeke deed mee. De kleuters 

hebben voor heel de school pannenkoeken ge-

bakken, die we vervolgens op de tribune met zijn 

allen lekker hebben opgegeten. Ze smaakten 

heerlijk. Overigens gaat groep 7/8 verderop in dit 

jaar ook pannenkoeken bakken in samenwerking 

met het bejaardentehuis.  

Chromebooks en Ipads 
Vanaf 11 maart zijn we als team volop bezig met 
de ontwikkelingen op digitaal gebied. In de groe-
pen 3 tot en met 8 zijn de leerlingen aan het wer-
ken op Chromebooks en in groep 1/2 werken de 
leerlingen op de Ipads. Als team zijn we voorne-
mens om dit verder uit te breiden en ons onder-
wijs hiermee een impuls te geven. We zien de 
apparaten als een meerwaarde voor ons onder-
wijs.  

Op vrijdag 12 april staan de Koningsspelen 
op het programma. De leerkrachten en OR 
zijn achter de schermen bezig met de orga-
nisatie. Ook dit jaar zullen de spelen plaats-
vinden op de voetbalvelden van Ria West-
dorpe. Ter afsluiting zullen alle kinderen 
meedoen aan de Sponsorloop. Dit jaar lo-
pen we wederom voor de Vastenactie en 
halen we geld op voor Mini-RopaRun.  
Let op dat  de kinderen 
om 14.00 uur al klaar 
zijn!!! 

Koningsspelen + Sponsorloop 

Paasviering 18 april 
Donderdagmiddag 18 april hebben we met 
de school de Paasviering. Deze middag 
zullen we met zijn allen in de kleine gym-
zaal liederen zingen en verhalen voorle-
zen. Hierna gaan de groepen 1 t/m 4 en 5 
t/m 8 Paaseitjes zoeken op het school-
plein en komt de Paashaas nog even 
langs met een traktatie in de klas. Aan het 
einde van de dag wensen we alle kinderen 
een fijne vakantie toe.  

Wist u dat? 
 Er op school nu 46 Chromebooks zijn en  
4 Ipdas? 

 We als team bezig zijn met het nieuwe school-
plan 2019-2023? 

 We veel positieve reacties krijgen op onze  
sociale media? 

 Vrijdag 19 april een vrije dag is? 

 De meivakantie tot en met zondag 5 mei is? 

 De volgende nieuwsbrief in de week van 6 mei 
wordt verstuurd? 

 Dat er tijdens Koningsdag in Westdorpe er aller-
lei activiteiten te doen zijn? 

 Dat het programma van die dag als bijlage mee-
gaat in deze nieuwsbrief? 

Filmfestival 
In de week van 8 april zullen alle groepen naar 
het Filmfestival in Terneuzen gaan. Dat betekent 
dat elke groep met de bus naar Terneuzen gaat 
en daar een film gaat kijken. De groepsleerkrach-
ten zullen u hiervan op de hoogte houden. Deze 
activiteit is mede mogelijk gemaakt door de OR, 
die een deel van hun budget hiervoor heeft vrijge-
maakt. Iedereen 
heel veel plezier!! 

CITO Eindtoets groep 8 
Dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 
18 april staan in groep 8 in het teken van 
de Centrale Eindtoets. De leerlingen heb-
ben reeds hun advies gekregen en zijn in-
geschreven op het voortgezet onderwijs. 
Deze toets kan worden ge-
zien als bevestiging van het 
gegeven advies. Een belang-
rijk moment voor de leer-
lingen. We wensen ze daar-
om heel veel succes toe.  

Schoolvoetbal groep 7/8 

Op woensdagmiddag 3 april zullen de jongens 
van groep 7/8 meedoen aan het schoolvoetbal 
toernooi in Kloosterzande. We wensen de jon-
gens veel succes en plezier!! 


