
Nieuwsbrief April/Mei 2021 

Nationale Pannenkoekdag  
Vrijdag 19 maart deed ook De Kreeke mee aan de Nationale    
Pannenkoekdag. De kinderen hebben die dag allemaal lekker kun-
nen genieten van een pannenkoek met stroop of poedersuiker. Bij 
deze willen we nogmaals De Baeckermat en de activiteitencom-
missie bedanken voor het bakken van alle pannenkoeken. Ze    
waren heerlijk!! 

Voorwoord 

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

Team De Kreeke 

Agenda April & Mei 
 
1 april tot en met 5 april  
Paasvakantie 
 
14 april 
Tekenen Intentieverklaring 
 
15 april 
Groep 8 : Preventie bus 
 
20 april tot en met 22 april 
CITO Eindtoets groep 8 
 
20 april 
Skate-Clinic groep 5 t/m 8 
 
23 april 
Koningsspelen  
Sponsorloop 
Wandelen voor Water 
 
23 april 
Rapport terug ingeleverd 
 
24 april tot en met 9 mei 
Meivakantie 
 
9 mei 
Moederdag 
 
13 en 14 mei 
Hemelvaart + Brugdag 
 
20 mei 
Mad Science demonstratie 
 
24 en 25 mei 
2e Pinksterren +  
extra vrije dag 
 
31 mei 
Cultuurmenu 3/4 Tijl Damen 
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Tekenen van de intentieverklaring 
Woensdag 14 april zal onze directeur aanwezig zijn bij het officieel 

ondertekenen van de intentieverklaring. Dit gebeurt samen met de 

bestuurder van Perspecto, Gerard Langeraert en eigenaar         

Kinderopvang ’t Kreekeltje, Mandy de Baere. Hierbij spreken we 

naar elkaar de intentie uit om te streven naar de ontwikkeling van 

een Kindcentrum in Westdorpe, waarbij alle faciliteiten voor kin-

deren van 0 t/m 12 jaar gezamenlijk worden aangeboden. Het    

onderzoek naar nieuwbouw is inmiddels ook in volle gang, maar 

hierover kunnen we tot nu toe nog geen uitspraken doen.  

Theorie Verkeersexamen 
 Woensdag 31 maart hebben de kinderen uit groep 7 online het 

Nationaal Theoretisch Verkeersexamen afgelegd. We hebben nog 

niet alle uitslagen binnen op dit moment, dus het is nog even span-

nend wachten. Het praktijkexamen zal na de meivakantie plaatsvin-

den, maar hierbij zijn we nog in afwachting van een exacte datum. 

Dit alles heeft uiteraard te maken met de ontwikkelingen rondom 

Corona.   
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Extra ondersteuning groep 1/2  

Helaas is het voorlopig nog niet toegestaan dat 
er een peuter-kleutergroep wordt geformeerd 
op donderdagochtend. Dit alles is in goed over-
leg gegaan met ’t Kreekeltje. Om toch toe te 
komen aan de behoeften van groep 2 leer-
lingen, krijgen zij op middagen door de eigen 
leerkracht extra ondersteuning, om hen voor te 
bereiden op groep 3. In gezamenlijkheid is be-
sloten dat we tot aan de meivakantie nog geen 
peuter-kleutergroep zullen draaien. We hopen 
na de meivakantie dit weer terug op te kunnen 
pakken. Wij zullen u hierover t.z.t. informeren. 
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, 
kunt u terecht bij de leerkrachten en/of          
directeur.  

CITO Eindtoets groep 8 
Vanaf dinsdag 20 april tot en met donderdag 22 
april zullen de kinderen uit groep 8 hun CITO 
toets maken. In februari hebben de kinderen 
hun advies voor het voortgezet onderwijs al ge-
had van Juf Joscha. De kinderen kunnen met 
deze toets laten zien dat ze het juiste advies 
hebben gekregen. Mochten er uit de resultaten 
nog grote verschillen naar voren komen t.a.v. 
het eerder gegeven advies, dan zal Juf Joscha 
in gesprek gaan met ouders en leerlingen. Voor 
nu willen we alle kinderen alvast succes wen-
sen met het maken van de toets! 

Wist u dat? 
• De pilot Snappet in groep 7/8 nog tot 15 juni 

duurt? 
• Het team van De Kreeke tegen die tijd een 

beslissing zal nemen? 
• We ons ook aan het verkennen zijn op een 

nieuwe Engelse– en verkeersmethode? 
• U thuis nog regelmatig moet controleren op 

luizen en/of teken? 
• We na de meivakantie nog 11 schoolweken 

hebben? 
• We dit jaar als laatste regio van Nederland 

zomervakantie hebben? 

Wandelen voor Water  
Vrijdag 23 april zullen we, onder voorbehoud 
van Corona, meedoen aan Wandelen voor    
Water. Groep 7/8 doet mee aan dit project en 
hiermee willen ze geld ophalen voor waterpro-
jecten over de hele wereld. De kinderen zullen 
op deze dag zes kilometer lopen met een rug-
zak om met 6 liter water. Hierdoor creëren we 
bewustzijn bij kinderen dat hun leeftijdgenootjes 
in andere landen soms flinke afstanden moeten 
afleggen voor schoon drinkwater. U wordt in de 
week van 12 april nog apart ingelicht door de 
leerkracht van groep 7/8. 

Koningsspelen + Sponsorloop 

Vrijdag 23 april zijn de jaarlijkse Koningsspelen. 
Vorig jaar hebben we allemaal thuis meegedaan 
aan de Koningsspelen. Dit jaar mogen we van-
wege Corona geen gezamenlijke activiteiten als 
school organiseren, maar uiteraard kunnen we 
wel per groep wat organiseren. Hoe dat er pre-
cies uit komt te zien, zullen we tegen die tijd be-
spreken. Hetzelfde geldt helaas niet voor de 
jaarlijkse sponsorloop. Deze zal dit jaar niet 
doorgaan. In de week van 12 april krijgt u meer 
informatie. We gaan er in ieder geval vrijdag 23 
april een sportieve dag van maken! 

Skate-Clinic gr. 5 t/m 8 
Dinsdag 20 april worden de kinderen uit de 
groepen 5 t/m 8 uitgenodigd om onder school-
tijd mee te doen aan een Skate-Clinic.      
Skeelers en rolschaatsen zijn de laatste tijd erg 
populair op het schoolplein. Daarom sluit deze 
activiteit hier goed bij aan. U krijgt t.z.t. nog van 
de juffen uit groep 5 t/m 8 een extra bericht 
over de activiteit. Het belooft een spektakel te 
worden, want deze wordt clinic wordt door heel 
Nederland gegeven. Uiteraard wordt er reke-
ning gehouden met de Corona-maatregelen.   

Achterbanraadpleging Schooltijden 
Afgelopen maandag 29 maart heeft u vanuit de 
oudergeleding van de MR een enquête gekre-
gen omtrent de schooltijden voor volgend 
schooljaar. Bij deze willen we nogmaals bena-
drukken dat we veel waarde hechten aan uw 
mening en roepen hierbij alle ouders/verzorgers 
nogmaals op om de enquête in te vullen. Alvast 
bedankt in ieder geval. 


