
Nieuwsbrief Maart 2021 

Oudergesprekken 
In de week van 15 maart zijn de oudergesprekken gepland. Van-
wege de huidige Corona-maatregelen zijn we genoodzaakt om de-
ze gesprekken online te laten verlopen. Insteek van het gesprek is 
met name om de ontwikkeling van de kinderen met u te bespreken, 
maar daarnaast schenken we ook aandacht aan de sociaal-
emotionele ontwikkeling. Het plannen van de gesprekken 
zal weer verlopen via onze communicatie app Parro. In een 
aparte brief krijgt u hierover nog t.z.t. meer uitleg.  

Voorwoord 

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

Agenda Maart 
 
2 maart  
MR-vergadering 
 
15 maart t/m 18 maart 
Oudergesprekken 
 
19 maart 
Rapport mee 
 
19 maart 
Nationale Pannenkoekdag  
 
24 maart 
Vergadering Activiteitencom-
missie 
 
31 maart 
Paasviering 
 
31 maart 
Studiemiddag De Kreeke 
(is na schooltijd) 
 
1 april t/m 5 april  
Paasvakantie 
 
 
 
  
 

 

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

Opbrengsten Studiedag 
Woensdag 3 februari hebben we met het team van De Kreeke een 
goede studiedag gehad. De ochtend stond in het teken van het 
evalueren van het afgelopen halfjaar. Een bijzonder halfjaar, waarin 
we wederom onze deuren vanwege Corona moesten sluiten. We 
hebben daarom ook het thuiswerken geëvalueerd en de aan-
dachtspunten genoteerd voor een eventuele volgende sluiting. 
Voor het team zijn er een aantal actiepunten naar voren gekomen: 
borging van werken met Estafette en Veilig Leren Lezen, optimali-
seren van het werken met Onderbouwd en Nieuwsbegrip, digitale 
leeromgeving kindgericht inkleden, plusbeleid ontwerpen en   
Google Classroom nadrukkelijker inzetten.  

In de middag hebben we een tweede IKC bijeenkomst gehad met 
alle werknemers van de kinderopvang en de peuterspeelzaal. Hier-
bij hebben we gekeken naar belangrijke kernwaarden voor het 
nieuw te vormen IKC in Westdorpe. Het was wederom een ge-
slaagde middag, met flink wat opbrengsten. Dit schooljaar zullen 
we op 31 maart nog een keer als voltallig IKC-team sa-
menkomen om onze missie en visie te vormen. U krijgt 
t.z.t. hier weer een update van, zodat u goed op de 
hoogte bent van de IKC-ontwikkelingen. Mocht u hier-
over een vraag hebben, stel die dan gerust.  

Rapport 19 maart 
Vrijdag 19 maart krijgen alle leerlingen hun rapport mee naar huis. 
Vanaf dit schooljaar zijn we begonnen met een portfolio, dat gedu-
rende het schooljaar zal worden aangevuld met bijvoorbeeld werk-
jes van de kinderen. Het rapport zal er daarom dit jaar voor het 
eerst wat anders uitzien dan normaal. Als school zijn we trots op 
het resultaat en zijn we benieuwd naar jullie reacties. Dit is het eer-
ste jaar, dus er is altijd ruimte voor verbetering en gepaste feed-
back. We hopen voor de meivakantie weer alle rapporten terug op 
school te hebben. Inleveren kan dus tot en met vrijdag 23 april.  

Terug naar school 
Op 8 februari mochten we weer fysiek terug naar school. 
Middels een bekertje chocomel of thee, kregen alle leer-
lingen een warm welkom. Bij deze willen we ook De Baec-
kermat en de activiteitencommissie bedanken voor de heer-
lijke lunchbox, die de kinderen op woensdag 10 februari heb-
ben gekregen. Het was top!! 
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CITO toetsen 
Vanaf maandag 22 februari tot en met vrijdag 
12 maart zullen alle CITO toetsen worden afge-
nomen bij de leerlingen uit groep 3 t/m 7. Met 
deze toetsen willen we de ontwikkeling van de 
kinderen volgen. Aan de hand van de resultaten 
zullen wij ons onderwijs zo goed mogelijk af-
stemmen op de behoeften van de leerlingen. 
Op het oudergesprek zullen we de resultaten 
met u uiteraard bespreken. Mocht u in de tus-
sentijd nog vragen en/of opmerkingen hebben, 
dan kunt contact opnemen met de leerkracht.  

Wist u dat? 
•  We na de Carnavalsvakantie weer 9 school-

weken hebben tot aan de meivakantie? 
• U zelf regelmatig moet controleren op luizen 

bij uw kind(eren)? 
• We van 1 april tot 5 april een korte           

Paasvakantie hebben? 
• We altijd open staan voor feedback en ideeën 

voor deze nieuwsbrieven? 

Continu Rooster 
Zoals eerder al is vermeld zal de MR een     
achterbanraadpleging uitvoeren bij alle ouders 
omtrent het continu rooster. Dit is een verplichte 
formele handeling. Vanuit de oudertevreden-
heidsmeting werd al duidelijk dat de meerder-
heid van de ouders positief is over een vast con-
tinu rooster voor onze school. Echter, middels 
een achterbanraadpleging krijgen alle ouders 
nogmaals de gelegenheid om hun mening te 
geven. De MR zal dit net voor of net na meiva-
kantie verder op zich nemen. We wachten hier-
bij op bestuurlijke adviezen en 
stappenplannen.  

Muziekproject gr. 3 t/m 8 
Dit schooljaar zouden we wederom meedoen 
aan het muziekproject. De aftrap zou in de eer-
ste week van januari plaatsvinden, maar he-
laas gooide Corona roet in het eten. Dat bete-
kent dat het project voorlopig wordt uitgesteld 
tot na de meivakantie. Zodra we meer weten, 
zullen we dit met u communiceren.  

Periode tot aan meivakantie 
De komende periode hopen we in ieder geval 
niet te moeten sluiten als school, vanwege de 
Corona ontwikkelingen, maar niets is helaas 
zeker in deze tijden. In de periode tot aan de 
meivakantie zullen er misschien nog maatre-
gelen bijkomen of verdwijnen. We zullen u 
hierover tijdig proberen te informeren en ho-
pen daarbij op de flexibiliteit van een ieder. Het 
plannen van projecten of andere activiteiten is 
nu nog onzeker, dus daarom wachten we nog 
even met zaken op te pakken. Zodra het kan 
zullen we dit natuurlijk op gepaste manier uit-
voeren.  

Nationale Pannenkoekdag 
Op vrijdag 19 maart doen wij met de school mee 
aan dit initiatief. Dit jaar zal De Baeckermat  het 
bakken van pannenkoeken op zich nemen. Hoe 
de activiteit er verder uit komt te zien, krijgt u 
binnenkort te horen via een aparte brief. Dit alles 
gebeurt in afstemming met de activiteitencom-
missie.   

Extra ondersteuning gr. 1/2  
Helaas is het voorlopig nog niet toegestaan dat 
er een peuter-kleutergroep wordt geformeerd op 
donderdagochtend. Dit alles is in goed overleg 
gegaan met ’t Kreekeltje. Om toch toe te komen 
aan de behoeften van groep 2 leerlingen, krijgen 
zij op middagen door de eigen leerkracht extra 
ondersteuning, om hen voor te bereiden op 
groep 3. Uiteraard hopen we de normale gang 
van zaken op korte termijn weer terug op te kun-
nen pakken. Wij zullen u hierover t.z.t. informe-
ren. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, 
kunt u terecht bij de leerkrachten en/of directeur.  


