
Nieuwsbrief Mei 2019 

Bezoek van schrijfster in groep 5/6 
Op 2 april is er een echte kinderboekenschrijfster bij ons in 

de klas geweest; Janneke Schotveld. Zij heeft onder meer 

boeken als ‘Oma ontsnapt’ en ‘Superjuffie’ geschreven. Ze 

vertelde ons onder andere over het schrijven van boeken. We 

kregen van haar nog een boekenlegger met handtekening. 

We vonden het erg gezellig en leerzaam dat Janneke bij ons 

in de klas is geweest. 

Voorwoord 

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

Team De Kreeke 

Agenda Mei 
 
9 mei   
MR-vergadering 
 
10 mei 
Mini Ropa-Run 
 
13 mei 
Verkeersexamen groep 7/8 
 
14 mei 
Leesconsulent Juf Jessica op 
bezoek in groep 1/2  
 
21 mei 
Leesconsulent Juf Jessica op 
bezoek in groep 3/4  
 
28 mei 
Leesconsulent Juf Jessica op 
bezoek in groep 5/6 
 
30 mei + 31 mei 
Hemelvaart + Brugdag 
Leerlingen zijn vrij!! 
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Verkeersexamen 
Donderdag 4 april hadden de kinderen uit 

groep 7/8 het  theorie-examen van Veilig 

Verkeerd Nederland. Alle kinderen zijn ge-

slaagd en zijn nu dus klaar voor het praktijk-

examen op maandag 13 mei in Sas van 

Gent. Alvast heel veel succes! 

Schoolvoetbal jongens groep 7/8 
Op woensdag 3 april stond voor de jongens van groep 7/8 het 

schoolvoetbaltoernooi op het programma. Naast het voetbal-

team reisden er nog supporters mee uit de klas om aan te 

moedigen. Het was een gezellige middag en de jongens zijn 

uiteindelijk verdienstelijk 8e geworden van de 20 ploegen. 

  

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


Filmfestival groep 1 tot en met 8 

In de week van 8 april zijn alle groepen naar het 
Filmfestival in Terneuzen geweest. Elke groep 
ging met de bus naar Terneuzen en heeft daar 
vervolgens een leuke film gekeken. Deze activi-
teit is mede mogelijk gemaakt door de OR, die 
een deel van hun budget hiervoor had vrijge-
maakt. De kinderen hebben in ieder geval alle-
maal genoten van dit uitstapje.  

Koningsspelen + Sponsorloop 
Vrijdag 12 april stond in het teken van de  
Koningsspelen en de sponsorloop. In de ochtend 
hadden de kinderen van groep 3 t/m 8 een viertal 
sporten die ze konden beoefenen op het veld van 
Ria Westdorpe; voetbal, korfbal, bootcamp en 
zelfverdediging. Na de kleine pauze gingen alle 
groepen slagballen. De kleuters hadden op 
school allerlei verschillend spelletjes die ze kon-
den doen. In de middag verzamelden alle kin-
deren zich in de kantine, waar we met zijn allen 
de Koningslunch hebben gegeten. Hierna werd 
als opwarmertje de Pasapas gedanst en kon de 
sponsorloop beginnen. Door de vele sponsoren 
hebben de kinderen een totaalbedrag bij elkaar 
gerend van €916. Van dit bedrag is €150 gedo-
neerd aan de Vastenaktie. De officiële uitreiking 
is hiervan op woensdag 8 mei. Tevens is er ook 
€150 gedoneerd aan Mini Ropa-Run. Leerlingen 
uit groep 7/8 zullen vrijdag 10 mei na afloop offi-
cieel dit bedrag overhandigen. Verder zijn we 
voornemens om samen met de kinderen te kijken 
waar we op schoolniveau het resterende bedrag 
van €600 aan zullen besteden. We houden u 
hiervan op de hoogte! 

Wist u dat? 
 Dat de leerlingen van groep 8 de Cito Eindtoets 

hebben afgerond? 

 Er op donderdag 9 mei een MR-vergadering ge-
pland staat? 

 Er op de MR-vergadering gesproken wordt over 
de schoolformatie schooljaar 2019-2020? 

 De leerlingen op donderdag 30 mei en vrijdag 31 
mei vrij zijn? 

Mini Ropa-Run 
Vrijdag 10 mei is het dan zover; de mini 
RopaRun. Acht kinderen van groep 7/8 lo-
pen in estafette-vorm zo’n 60 kilometer 
langs alle deelnemende scholen. Terneu-
zen zal zowel start als finish zijn. Kinderen 
lopen langs Zaamslag, Axel, Westdorpe, 
Sas van Gent, Philippine, Hoek, Sluiskil en 
terug naar Terneuzen.  
We wensen Thijmen, Norah, Sjoerd,  
Pepijn, Migah, Jasper, David en Simon 
heel veel succes en plezier!! 

Paasviering 18 april 
Donderdagmiddag 18 april stond Paasvie-
ring op het programma. Deze middag heb-
ben we met zijn allen in de kleine gymzaal 
liedjes gezongen en verhalen voorgelezen. 
Hierna hebben de groepen 1 t/m 8 paasei-
tjes gezocht op het schoolplein en kwam de 
Paashaas nog even langs met een traktatie 
in de klas. Het was een fijne viering, waarna 
iedereen met een goed gevoel de vakantie 
in kon gaan.  


