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Nationaal Schoolontbijt 
Het is al even geleden, maar op woensdag 4 november stond voor 
heel de school het Nationaal Schoolontbijt op het programma. De 
kinderen leren op deze manier dat het belangrijk is om in de och-
tend goed te ontbijten, zodat je genoeg energie hebt om de lessen 
goed te kunnen volgen. Het ontbijt was lekker en de kinderen heb-
ben genoten.  

Voorwoord 

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

Team De Kreeke 

Agenda December 
 
1 december   
Cultuurmenu groep 5/6 
 
8 december 
MR-vergadering 
 
14 december 
Professionalisering Team    
gebruik Google-drive 
 
16 december 
Kerstfeest (verplicht) 
17.00 uur — 19.00 uur 
 
17 december 
School tot 12.00 uur 
 
17 december 
Start Kerstvakantie 12.00 uur 
 
17 december t/m 3 januari 
Kerstvakantie 

De Kreeke 
Singel 43 
4554 CP Westdorpe 
Tel. : 0115 - 451275 
dekreeke@ogperspecto.nl 
dekreeke.ogperspecto.nl/ 

Sinterklaasfeest was een succes!! 
Op maandag 23 november kwam Sinterklaas onze school bezoe-

ken. Zijn Pieten bleven dit jaar vanwege Corona thuis, maar het 

was desondanks toch een gezellige dag. Sinterklaas was ’s nachts 

in slaap gevallen op school en de kinderen konden hem dus wak-

ker maken. Hierna heeft Sinterklaas alle groepen bezocht en heeft 

hij nog getrakteerd op een lekker pauzehapje. Als klap op de vuur-

pijl kregen alle kinderen uit groep 1 t/m 6 zelfs een cadeautje. Wat 

een feest was het zeg. In groep 7/8 hadden alle kinderen mooie 

surprises gemaakt en gedichten geschreven; je kon zien dat hier 

hard aan was gewerkt. Aan het einde van de dag hebben we      

Sinterklaas uitgezwaaid en heeft Juf Dorien hem teruggebracht 

naar het Pietenhuis. Kortom, een geslaagde dag! 
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Pilot met Snappet 

Maandag 9 november hadden Juf Joscha en 
Meester Coen een online kennismaking met 
Snappet. Snappet is een online verwerkings-
middel op een tablet of Chromebook. Het 
schept voor zowel de leerlingen als voor de 
leerkrachten enorm veel voordelen; zo werkt 
het bijvoorbeeld erg adaptief. 
We kunnen uiteraard niet zomaar beginnen aan 
deze nieuwe manier van onderwijs. We zullen 
daarom in groep 7/8 na de Kerstvakantie een 
pilot draaien tot begin maart. Alle leerkrachten 
zullen in de tussenperiode bekijken hoe     
Snappet werkt en ook zullen de leerlingen wor-
den bevraagd. Aan de hand daarvan zullen we 
als team een beslissing maken. T.z.t. zult u 
hiervan op de hoogte worden gebracht. Mocht 
u interesse hebben, kunt op onderstaande link 
alvast wat bekijken: 
SNAPPET 

Wist u dat? 
• Wij in de week van 7 december weer 

een ontruiming oefenen met de hele school? 
• De kinderen weer versiersels maken voor in 

de grote boom bij de Spar? 
• We dit jaar geen Lichtjesstoet doen, maar dat 

we wel de boom gaan bezoeken? 
• De leerlingen op donderdagmiddag  
   17 december vrij zijn? 
• Dan de Kerstvakantie voor iedereen begint? 
• Wij u alvast een fijne feestdagen toewensen 

en een gezond en gelukkig nieuwjaar? 

Kerstfeest 

Ho ho ho ho, na Sinterklaas maken we 6      
december plaats voor de Kerstman. Woensdag 
16 december staat het Kerstfeest voor De 
Kreeke weer op de planning. Het feest zal 
plaatsvinden op school tussen 17.00 en 19.00 
uur. Let op, dit is een verplichte activiteit voor 
de kinderen, want de andere dag zijn ze vanaf 
12.00 uur vrij. Met het Kerstfeest zullen alle 
kinderen lekker eten en drinken en zullen er 
nog wat kleine activiteiten zijn in de klas. Van-
wege Corona zullen de kinderen dit jaar in ei-
gen groep blijven. Daarnaast kunnen we helaas 
geen activiteiten organiseren, waarbij we ou-
ders/verzorgers kunnen uitnodigen. Hierover 
krijgt u t.z.t. nog een apart bericht. 

Continurooster 

Op dinsdag 8 december heeft de MR een ver-
gadering, die ook in het teken zal staan van het 
wel/niet voortzetten van het continurooster. 
Vanuit de overheid is geadviseerd om in ieder 
geval tot aan de voorjaarsvakantie met een 
vorm van continurooster te werken. Hoe de toe-
komst eruit komt te zien is onzeker, maar qua 
schooltijden willen we wel duidelijkheid krijgen 
voor onze school. Formeel moet de MR daar-
voor eerst een achterbanraadpleging doen bij 
alle ouders, middels een enquête. Dat betekent 
dat u op termijn een korte vragenlijst kan ver-
wachten specifiek over het continurooster. Naar 
aanleiding van de resultaten zal de MR in sa-
menspraak met het team een beslissing nemen 
over het wel/niet voortzetten richting de toe-
komst. Uiteraard hangt dit nauw samen met de 
ontwikkelingen rondom Corona en het advies 
vanuit de overheid.  

Nagesprek oudertevredenheid 

Onlangs hebben veel ouders/verzorgers de 
vragenlijst ingevuld, waarvoor dank. Graag 
zouden we naar aanleiding van de antwoorden 
in gesprek willen gaan met enkele ouders/
verzorgers. De bedoeling is dat we in een per-
soonlijk gesprek(fysiek en/of online) wat dieper 
ingaan op de gegeven antwoorden. Bij de ge-
sprekken zullen de directeur en een leerkracht 
aanwezig zijn. Mocht je dus na het invullen van 
de vragenlijst nog interesse om het e.e.a. ver-
der toe te lichten, dan kunt u dat kenbaar ma-
ken door een    e-mail te sturen:                     
dekreeke@ogperspecto.nl 
We stellen het zeer op prijs wanneer we feed-
back van ouders/verzorgers op een 
goede manier kunnen bespreken en 
vervolgens verwerken. 

Laatste reminder ouderbijdrage 
Afgelopen weken hebben we een aantal keer 
de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage 
onder uw aandacht gebracht. De activiteiten-
commissie is erg blij met de betalingen tot nu 
toe. Hierbij willen zij nog een laatste reminder 
sturen om het betalen van de vrijwillige ouder-
bijdrage te bevorderen. Alvast bedankt voor 
de betaling! 

https://www.youtube.com/watch?v=VwHH2PgEiN4

