
Nieuwsbrief Juni/Juli 2020 

Terugblik 
Op 11 mei mochten de leerlingen eindelijk weer terugkomen op 
hun vertrouwde school, in hun eigen klas met de vriendjes en 
vriendinnetjes uit hun groep. Voor iedereen was dit een fijn mo-
ment, maar ook spannend. Hoe zou het gaan met de 1,5 meter 
afstand, de looproutes op het plein, het handen wassen en het 
werken in de klas. Al snel kwamen we erachter dat dit allemaal 
goed verliep. Mede doordat iedereen—ouders, leerlingen en 
leerkachten—zich hier goed aan hielden, was het fijne start. Bij  
deze willen we graag iedereen bedanken voor de inzet en het    
begrip bij het thuisonderwijs.   

Voorwoord 

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

Team De Kreeke 

Agenda juni & juli 
 
18 juni   
Geen schoolreis/kleuterfeest!! 
Wel viering in de middag 
 
19 juni 
Studiedag : leerlingen vrij!! 
 
21 juni 
Vaderdag 
 
25 juni 
MR-vergadering 
 
Week van 29 juni 
Oudergesprekken 
 
2 juli 
Doorschuifmiddag 
 
Week van 29 juni 
Afscheidsactiviteiten groep 8  
 
9 juli 
Eindfeest op gepaste wijze  
+ Start vakantie 
 
10 juli 
Collectieve vrije dag Perspecto 
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Cito’s in juni & juli + Rapport 
Elk schooljaar hebben we twee toets perioden, waarin we kijken 

hoe het staat met de ontwikkeling van de kinderen. Vanwege      

Corona ontstond de vraag wat we moesten doen met het           

toetsmoment in juni. In gesprek met andere scholen van Perspecto 

is besloten om de CITO toetsen wel af te nemen. We zullen de  

resultaten uitsluitend gebruiken om een reëel beeld te verkrijgen 

van de afgelopen periode. Daarnaast gebruiken we de resultaten 

ook om het nieuwe schooljaar gericht in te richten. COVID-19 heeft 

een impact en met het afnemen van de CITO willen we kijken    

welke impact deze heeft gehad op de kinderen. Het rapport zal ook 

iets anders zijn dan gebruikelijk; we gaan hierbij uit van een zoge-

naamd ’corona-rapport’. Een verdere uitleg hiervan krijgt u t.z.t.  

Rest van dit schooljaar 
 Vanaf maandag 8 juni gaan we weer ’normaal’ naar school. In een 

eerder schrijven is het e.e.a. al uitgelegd. De huidige schooltijden 

hebben we bewust aangehouden in overeenstemming met de Kin-

deropvang. Daarnaast zal het ‘overblijven’ in de klas gebeuren met 

de leerkracht + overblijf en zullen kinderen dus nog steeds hun 

lunchpakket moeten meenemen. De inlooptijd hebben we aange-

past van 8.15 uur tot 8.45 uur. Het ophalen na 14.00 uur zal in 

groepen gestructureerd plaatsvinden. Het zullen 5 weken zijn, 

waarin we toch een beetje terug richting het nieuwe normaal gaan, 

maar waarbij we ons wel blijven houden aan de eisen vanuit het 

RIVM. We hopen hierbij op uw begrip.  

Festiviteiten dit schooljaar 
De festiviteiten die dit schooljaar gepland stonden, zullen helaas 

niet doorgaan op de manier die wij voor ogen hadden. Enerzijds is 

dat erg jammer, maar anderzijds willen we geen enkel risico nemen 

en moeten we handelen binnen de richtlijnen van het RIVM. Dat 

betekent echter niet dat we het aan ons voorbij laten gaan. We  

zullen daarom ook, in goed overleg de met Oudervereniging, op 

gepaste wijze aandacht schenken aan de geplande festiviteiten. U 

wordt t.z.t. hierover ingelicht. 
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Oudergesprekken  

In de week van 29 juni staan de oudergesprek-
ken gepland. Hierin volgen we de richtlijnen van 
uit het RIVM en het protocol vanuit de PO-raad. 
Dat betekent dat ouders niet worden toegelaten 
in de school. Dat maakt het voeren van een  
oudergesprek lastiger. We hebben daarom   
besloten dat we alleen een oudergesprek     
online voeren met ouders op uitnodiging of   
aanvraag. Het plannen zullen we laten verlopen 
via de tool van Parro. Hierover krijgt u nog t.z.t. 
een apart schrijven.     

Formatie schooljaar 2020-2021 
We lopen richting het einde van dit schooljaar, 
maar zijn op de achtergrond flink bezig geweest 
met het nieuwe schooljaar. Qua formatie zullen 
er een aantal wijzigingen plaatsvinden. In het 
aparte schrijven is bekend gemaakt dat          
Juf Irene met vervroegd pensioen gaat. Ook 
zullen Juf Dorien en Juf Merel volgend jaar een 
dag minder werken. Dat betekent dat er voor 5 
dagen ruimte was in onze formatie. De plek 
wordt volledig ingevuld door een nieuwe       
collega: Joscha Brunsting. Juf Joscha zal vanaf 
volgend schooljaar 5 dagen in groep 7/8 komen 
te staan. We hebben hiermee een waardige 
opvolger van Juf Irene. We willen Juf Irene heel 
veel plezier wensen met haar pensioen en wen-
sen Juf Joscha veel succes. Juf  Joscha zal 
zich persoonlijk in de bijlage kort introduceren. 

Wist u dat? 
• We een nieuwe methode hebben uitgekozen 

voor het Technisch Lezen in groep 3? 
• We hebben gekozen voor Veilig Leren Lezen 

Kim Versie? 
• We een nieuwe methode hebben uitgekozen 

voor Voortgezet Technisch Lezen in groep     
4 t/m 8? 

• We hebben gekozen voor Estafette? 
• We de school van binnen hebben ‘opgepimpt’ 

met leuke kleurtjes en werkplekken? 
• Dit de laatste nieuwsbrief is van dit school-

jaar? 
• Het nieuwe schooljaar begint op 24 augustus? 

Studiedag Team De Kreeke 
Vrijdag 19 juni heeft het team een studiedag. 
Op deze dag zijn de leerlingen vrij, maar gaan 
de leerkrachten keihard aan de slag. Zo zullen 
we als team de opbrengsten en het afgelopen 
schooljaar evalueren. Daarnaast gaan we ook 
aan de slag met de voorbereiding voor het ko-
mende schooljaar. Belangrijke zaken zijn de 
jaarplanning, het jaarplan en de overdracht van 
leerlingen van de ene leerkracht naar de ande-
re. Met name door Corona zullen we aan dit 
laatste punt extra aandacht schenken. 

Afscheid groep 8 
Het einde van het schooljaar komt langzaam in 
zicht en dat betekent voor veel kinderen de 
overstap naar een nieuwe groep. Voor de kin-
deren van groep 8 is deze stap extra spannend  
want zij zullen overgaan naar het voortgezet 
onderwijs. Om het afscheid van onze school, 
ondanks Corona, tot een succes te maken, 
zullen er in de laatste week een aantal activi-
teiten, op gepaste wijze, plaatsvinden om dit 
geheel onvergetelijk te maken. Juf Irene en  
Juf Merel zullen de ouders en leerlingen van 
groep 8 binnenkort inlichten.  

Eindfeest 
Op donderdag 9 juli gaan we met zijn allen het 
einde van het schooljaar en het begin van de 
zomervakantie vieren. We zullen met een be-
paald thema werken en voor de kinderen zijn er 
allerlei verschillende activiteiten te doen. Uiter-
aard zal dit weer in lijn zijn met de richtlijnen van 
het RIVM. Het feest is toch iets anders dan we 
hadden gepland, dus de voorbereiding hiervan 
is nog in volle gang. Over de verdere invulling 
krijgt u nog nader bericht tegen die tijd.   

Uitleen Chromebooks!!  

Aanstaande maandag 8 juni  zouden we graag 
zien dat alle uitgeleende Chromebooks weer 
netjes en heel terug op school zijn met bijbeho-
rende oplaadkabels. Alvast bedankt ! 

Parro 
Vanaf maandag 8 juni zijn de leerkrachten al-
leen na schooltijd beschikbaar tot 5 uur om te 
reageren op vragen/opmerkingen. Dit geldt 
voor de dagen wanneer leerkrachten werken. 
We streven ernaar binnen 24 uur te reageren. 


