
Nieuwsbrief 

Januari & Februari 2019 

Eerste maand bij Basisschool De Kreeke 
Als nieuwe directeur van Basisschool De Kreeke ben ik op maandag 7 januari met 
veel enthousiasme en plezier begonnen. Het eerste onthaal met een informele 
nieuwjaarsreceptie voor de kinderen en belangstellende ouders was voor mij een 
moment om op een prettige manier kennis te maken. Hierbij heb ik meteen een 
goede indruk gekregen van de gezellige en fijne sfeer die heerst binnen- en buiten 
de school. De afgelopen weken zijn voor mij voorbij gevlogen, doordat ik nog werk-
zaamheden had op twee scholen. Vanaf 28 januari ben ik de hele week aanwezig 
in Westdorpe en kan ik mij volledig focussen op het onderwijs bij De Kreeke. Er 
staan meteen een aantal mooie uitdagingen te wachten. De grootste uitdaging zal 
het schrijven van het nieuwe schoolplan 2019-2023 zijn; in dit plan zullen we met 
het team van De Kreeke de route uitstippelen die we de komende vier jaar zullen 
bewandelen. Hierin komen belangrijke onderwerpen naar voren zoals optimalise-
ring van het onderwijsproces, verdere digitalisering van het onderwijs, profilering 
naar buiten toe en de oriëntatie en verdere uitrol op de beoogde nieuwbouw. Kort-
om, een hoop zaken waar ik samen met het team van De Kreeke de schouders flink 
onder ga zetten om ervoor te zorgen dat de school voor de komende vier jaar we-
derom stevig op de kaart staat. In dit proces zullen we ook in gesprek gaan met 
leerlingen en ouders en andere stakeholders die betrokken zijn bij de school.  

 
Mocht je na het lezen van dit alles een vraag en/of opmerking heb-
ben, schroom dan vooral niet om contact op te nemen of even bin-
nen te stappen voor een bakje koffie/thee en een goed gesprek.  
 
Ik kijk er in ieder geval naar uit! 
 
Coen Kaijser  
Directeur Basisschool De Kreeke 

Voorwoord 

Dit is de eerste nieuwsbrief van dit 
kalenderjaar in de nieuwe stijl. In de-
ze nieuwsbrief staan we stil bij de 
afgelopen activiteiten en schenken 
we aandacht aan komende  
gebeurtenissen.  

Team De Kreeke 

Agenda Februari 2019 
1 februari   
Overleg met de Peuterspeelzaal  
‘t Krekeltje 
4 februari   
Oudergesprekken groep 1 t/m 7 
5 februari   
Oudergesprekken groep 1 t/m 7 
6 februari   
Studiedag Team De Kreeke.  
Leerlingen zijn deze dag vrij!! 
7 februari  
Rapport gaat mee met de leerlingen 
14 februari  
Team De Kreeke heeft bijeenkomst 
omtrent profilering o.l.v. Juf Gabien 
19 februari  
Juf Merel, Juf Dorien, Juf Elly & Juf 
Anne bezoeken  Masterclass ‘Ruimte 
voor het Jonge Kind’ in Hulst 
20 februari  
Juf Elly is jarig 
21 februari  
Afsluiting van het Muziekproject. Ou-
ders ontvangen nog een aparte brief. 
21 februari 
Cultuurmenu groep 1/2  “MiniMax” 
21 februari  
MR-vergadering 
22 februari   
Gastles groep 7/8 Mini-RopaRun  
25 februari 
Thema Afsluiting groep 1/2  
25 februari  
Adviesgesprekken met leerlingen en 
ouders groep 8 
26 februari   
Adviesgesprekken met leerlingen en 
ouders groep 8 
1 maart   
Carnaval viering. Ouders ontvangen 
nog een aparte brief t.z.t. 
2 maart  
Start Carnavalsvakantie 

10 maart Einde Carnavalsvakantie 

Kerstfeest was een succes 
Het nieuwe jaar 2019 is weer begonnen, maar we willen 
toch nog even stilstaan bij het afsluiten van het vorige jaar. 
Dit hebben we namelijk afgesloten met een sfeervol kerstdi-
ner op school. De  kinderen waren allemaal mooi aange-
kleed , de tafels netjes gedekt en de Baeckermat had in 
samenwerking met de oudervereniging voor een superlek-
ker drie-gangen-diner gezorgd. Een super gezellige sfeer. 
Bij deze willen we nogmaals de ouders van de oudervereni-
ging bedanken en een speciale dank gaat uit naar Judith en 
Esther.  

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

Muziekproject in groep 3/4 is van start & Baby-nieuws 
In het nieuwe jaar zijn we begonnen met een nieuw muziek-project. Juf Inge van 

Toonbeeld komt op maandagochtend muziekles  geven. De kinderen leren nieu-

we liedjes, ritmes  en ze bewegen op muziek. Het pro-

ject duurt zes weken en in de laatste les mogen de 

ouders komen meedoen. Daar komt nog een uitnodi-

ging voor.  

Daarnaast willen we graag Jayden en zijn ouders felici-

teren met de geboorte van Ryan.  

mailto:dekreeke@ogperspecto.nl
https://dekreeke.ogperspecto.nl/


Nog meer Baby-Nieuws  

Woensdagochtend 23 januari kreeg groep 1/2 bezoek van 
juf Rianne met Benthe, Tommy en Tess. De kinderen kon-
den baby Benthe bewonderen en kregen van Tess een lek-
kere lange vinger met roze muisjes. Het was een superleu-
ke ochtend die we hebben afgesloten in de sneeuw. De 
kinderen hebben er van genoten.  
 
Daarnaast willen we graag Elin feliciteren met de geboorte 

van haar broertje Noah.  

Sneeuwpret op De Kreeke 
Het is u waarschijnlijk niet geheel ontgaan dat de winterse 
neerslag ook over Westdorpe is gekomen.  De kinderen heb-
ben zich in ieder geval prima vermaakt met het pak sneeuw 
dat er afgelopen tijd is gevallen.  

Watersnoodmuseum groepen 5 t/m 8 
Op donderdag 29 november zijn de leerlingen van groep 5 
tot en met 8 naar het  Watersnoodmuseum in Ouwerkerk 
geweest. We werden ’s morgens per bus opgehaald en na 
zo’n 3 kwartier rijden kwamen we in Ouwerkerk aan. We 
werden ontvangen door een paar gidsen. Zij wisten veel te 
vertellen over de Watersnoodramp van 1953. We werden er 
soms ‘stil’ van. …… We mochten allerlei opdrachten doen 
en verschillende spellen. Het was als een soort speurtocht 
door het museum. Daarna zijn we weer met de bus terug 
naar huis gegaan om deze leerzame dag af te sluiten.  

Na de Kerstvakantie zijn we in de groepen 5 t/m 8 
begonnen met het muziekproject. De instrumentale 
lessen voor de groepen 5 t/m 8 zijn steeds op de 
donderdag van 13.00 tot 14.00 uur. In de school 
zijn op donderdagmiddag alle lokalen bezet door 
docenten van Toonbeeld. De kinderen  hebben 
een instrument gekozen ( of zangles) en de eerste 
liedjes zijn al te horen.  Zo zijn er verschillende 
groepjes leerlingen die gitaar, dood, trompet, per-
cussie, dwarsfluit of  blokfluit spelen. De leerkrach-
ten van groep 3 t/m 8 hadden op woensdagmiddag 
30 januari scholing bij Toonbeeld om aan de mu-
zieklessen een vervolg te geven. Op 21 februari is 
de muzikale afsluiting van dit project. U krijgt tegen 
die tijd nog een aparte uitnodiging.  

Muziekimpuls groep 5 t/m 8  

Gastles Tractaatweg  
Op woensdag 23 januari kregen de groepen 7 en 8 
de laatste gastles (4

e
 )van Boskalis/Tractaatweg 

NV. Na een mooie presentatie over de Tractaat-
weg kregen we  verschillende opdrachten en gin-
gen in groepjes aan de slag. We mochten onze 
creativiteit de vrije loop laten en bedenken hoe we 
over 100 jaar producten vervoeren of hoe de we-
gen er dan uitzien, of hoe we vrije tijd besteden. 
We hebben geprobeerd dit te tekenen en gastdo-
cent Koen Verhagen neemt de tekeningen mee 
naar een deskundige jury. Het beste idee komt in 
het boekje ‘Blik op de toekomst’. Dit 
wordt aangeboden aan minister Cora 
van Nieuwenhuizen, minister van Infra-
structuur en Waterschap. Daarnaast 
kunnen we  bioscoopkaartjes winnen  
voor de hele groep!  

 

 

Wist u dat? 
 Dit de eerste nieuwsbrief ‘nieuwe stijl’ 

is? 

 Deze nieuwsbrief elke 1e van de maand 
wordt uitgebracht? 

 De Cito-toetsen bijna allemaal achter de 
rug zijn? 

 De resultaten hiervan met ouders en 
leerlingen worden besproken?  

 We begonnen zijn met de voorbereiding 
op de Carnaval viering? 


