
Nieuwsbrief Maart 2019 

Terugblik studiedag 6 februari 
Op woensdag 6 februari 2019 stond de studiedag op de agenda voor het 
team van De Kreeke. Op deze dag zijn we met zijn allen gestart met de 
evaluatie van ons eigen jaarplan; in dit plan zijn de doelen opgenomen 
waar we dit schooljaar aan willen werken. Uit de evaluatie zijn een aantal 
goede punten naar voren gekomen waar we de komende tijd invulling aan 
zullen geven. Tevens hebben we al punten kunnen formuleren voor ons 
nieuwe schoolplan 2019-2023; het plan waar we de komende vier jaar 
mee aan de slag gaan bij De Kreeke. Verder hebben we ons met name 
verdiept in het implementeren van onze nieuwe Chromebooks en Ipads. 
In totaal zijn er 40 Chromebooks en 4 Ipads aangeschaft uit de werkdruk-
gelden en op de studiedag zijn we voornamelijk bezig geweest met het 
juist inzetten van deze middelen. Op een korte termijn zullen de kinderen 
en leerkrachten hiermee aan de slag gaan en ons onderwijs een 
digitale impuls geven. Ter afsluiting van de studiedag hebben we 
met zijn allen de resultaten en opbrengsten van de Cito-toetsen 
geanalyseerd en hebben we actiepunten neergezet. Het team van 
De Kreeke heeft niet stil gezeten en voor de komende periode lig-
gen er mooie uitdagingen om mee aan de slag te gaan.   

Voorwoord 

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

Team De Kreeke 

Agenda Maart 
 
1 maart  
Carnaval viering 
 
2 maart tot en met 10 maart 
Carnavalsvakantie 
 
14 maart 
Cultuurmenu groep 7/8 
 
15 maart 
Landelijke staking:  
school is dicht!! 
 
21 maart 
Thema avond MR 
 
26 maart 
Cultuurmenu groep 5/6  

De Kreeke zet stappen in de digitale wereld 
Op 14 februari heeft het team van De Kreeke een interessante uitleg  
gekregen van Gabien Borm, hoofd ICT Perspecto, over de  
mogelijkheden van de digitale profilering. Naast het uitdragen 
van de website is het gebruik van Facebook en Instagram 
een andere vorm om zich als school te profileren. Na de  
bijeenkomst heeft het team besloten om deze weg in te 
slaan. Ten eerste om alle ouders nog beter te informeren van 
hetgeen er op school allemaal wordt gedaan, maar ten  
tweede willen we ook als school ons in de gemeenschap 
Westdorpe en daarbuiten profileren. Vanaf 18 februari zijn de 
twee media online gegaan en zijn we dus ‘live’.  
 
https://www.facebook.com/BasisschooldeKreeke/ 

https://www.instagram.com/basisschooldekreeke/ 
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Muziekproject in stijl afgesloten 
Op 14 februari was de afsluiting van het muziekproject in de groepen 5 tot en met 8. Ouders en andere belang-
stellenden waren uitgenodigd om te komen kijken naar een mini-concert. In dit concert kwamen de verschillende 
instrumenten naar voren en was er ook zang aanwezig. Al met al een fijne afsluiting van een geslaagd muziek-
project. Op 18 februari vond voor groep 3/4 de muzikale afsluiting plaats van het muziekproject. Ook hiervoor wa-
ren er ouders en andere belangstellenden uitgenodigd. Net als in bovenbouw hebben de kinderen een mini-
concert verzorgd.  

https://www.facebook.com/BasisschooldeKreeke/
https://www.instagram.com/basisschooldekreeke/
mailto:dekreeke@ogperspecto.nl
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Masterclass Ruimte voor het jonge kind 

Op 19 februari gingen juf Dorien, 

Juf Merel, Juf Anne en Juf Elly 

naar de Masterclass Ruimte voor 

het jonge kind in Hulst. Tijdens 

deze bijeenkomst werden ze en-

thousiast gemaakt en geïnfor-

meerd over de mogelijkheden 

omtrent het spelend leren. Met de 

tips en informatie zullen ze hier in 

de praktijk mee aan de slag gaan.  

Adviesgesprekken groep 8  
Op maandag 25 februari en dinsdag 26 februari vonden de 
adviesgesprekken plaats met alle kinderen en ouders uit 
groep 8. Bij dit gesprek stond het advies naar de brugklas 
centraal. Vanuit school gaven Juf Irene en Juf Merel dit  
advies en dit werd met ouders en leerling besproken. Het  

advies is tot stand gekomen door 
een mix van toetsgegevens, sociaal
-emotionele gegevens en huiswerk 
en leerattitude. Na het gesprek heb-
ben de leerlingen tot 1 april de tijd 
om zich aan te melden op de  
nieuwe middelbare school.  

Mini RopaRun 
Vrijdag 22 februari kreeg groep 7/8 een gastles over de 
mini RopaRun. Deze gastles stond onder leiding van Frank 
Boerebach, de organisator van dit evenement. De kinderen 
kregen een uitleg over waarom men een Run heeft georga-
niseerd en hoe de run precies werkt. De kinderen zijn erg  
enthousiast en we zijn als school 
voornemens om hieraan mee te 
doen. Op vrijdag 10 mei zal de Run 
plaatsvinden. Het is de bedoeling 
dat een deel van het sponsorloop-
geld ten goede komt aan deze Mini 

Op donderdag 21 februari stond voor groep 1/2 het 
cultuurmenu op het programma. Tijdens deze activi-
teit was er een voorstelling met als thema Mini-Max. 
De kinderen hebben genoten van de voorstelling en 
hebben daarna in de klas nog geknutseld over deze 
voorstelling.  
Op maandag 25 februari was de af-
sluiting van het thema, waarbij de 
ouders en belangstellenden de gele-
genheid hadden om op een leuke 
manier te zien hoe de groepen 1 en 2 
hieraan hebben gewerkt.  

Nieuws uit groep 1/2  

Carnaval viering een succes 
Op vrijdag 1 maart stond de viering van Carnaval 
op de planning. Alle kinderen en leerkrachten wa-
ren deze dag verkleed en hebben met zijn allen 
een spetterende feestdag gehad. In de ochtend 
hebben we met zijn allen een lawaaioptocht gehad 
en daarna hebben alle kinderen in de klassen een 
eigen programma gedaan. In de middag is er lek-
ker gehost in de gymzaal met muziek en in het bij-
zijn van de Raad van Elf. Al met al een geslaagde 
dag om positief de vakantie in te gaan.  

Wist u dat? 
 Het muziekproject echt een succes was? 

 De eerste berichten op de Facebookpagina en 
Instagram staan? 

 We hopen dat dit veel mensen zal bereiken? 

 De carnaval viering erg gezellig was? 

 Juf Rianne na de carnavalsvakantie weer bij ons 
op school komt werken? 

 Dat dit op dinsdag, donderdag en vrijdag is? 

 Juf Anne naar De Wereldboom in Hulst gaat? 

 De volgende nieuwsbrief op 1 april wordt uitge-
bracht? 

 Het team van De Kreeke u een fijne vakantie 
wenst? 

Afscheid juf Anne & welkom juf Rianne 
Op vrijdag 1 maart heeft Juf Anne haar laatste dag hier op 
school gedraaid. Ze heeft vanaf oktober Juf Rianne vervan-
gen die met zwangerschapsverlof was. Na de carnavalsva-
kantie zal Juf Rianne weer terugkomen op dezelfde dagen 
als Juf Anne. Ook Juf Anne zal na de vakantie werkzaam 
blijven in het onderwijs en gaat op De Wereldboom in Hulst 
aan de slag. We willen Juf Anne veel succes wensen en 
enorm bedanken voor haar inzet de afgelopen tijd!! 

Landelijke staking 15 maart 
Op vrijdag 15 maart zal zoals eerdere berichtgeving 
de school sluiten, omdat alle leerkrachten op die 
dag meedoen aan de landelijke staking in het onder-
wijs. Op deze dag willen wij aandacht vragen 
voor het lerarentekort, de werkdruk en de on-
derhandelingen omtrent het salaris. In overleg 
met Mandy de Baere zal er voor die dag ge-
zorgd worden voor een passend programma 
qua opvang.  

Schaaktoernooi 
Op woensdag 20 februari deden een aantal 
kinderen mee aan het schaaktoernooi in 
Terneuzen. Meester Manuel had dit georga-
niseerd en De Kreeke eindigde op een  
verdienstelijke 10e plek.  


