
Nieuwsbrief Oktober 2020 

Corona maatregelen 
Op maandag 28 september zijn de maatregelen rondom COVID19 
in heel Nederland weer aangescherpt. De regels op school zijn niet 
veranderd, maar we willen er bij deze wel op attenderen dat we 
nog steeds de geldende regels handhaven. Hieronder nogmaals 
een korte opsomming van de regels : 

• Ouders zijn alleen welkom in school op uitnodiging van leer-
kracht of in geval van noodzaak. Uitzwaaien, even gezellig 
een praatje maken of jas helpen uitdoen is helaas niet toege-
staan.  

• Samenscholen op het schoolplein is niet toegestaan. Met na-
me bij de ingang-uitgang kleuterplein zien we dat er flink wat 
opstoppingen zijn. Probeer zo goed 1.5 meter afstand te hou-
den en als je praatje wilt maken, zorg dan voor voldoende 
afstand en neem een andere plek op het plein. Het school-
plein is namelijk groot genoeg.  

• De looproutes zo goed mogelijk blijven hanteren, om de 1.5 
meter te kunnen waarborgen.  

• De inloop is nog steeds van 8.15 uur tot 8.30 uur in 3 cohor-
ten. We zien regelmatig dat kinderen, ondanks deze maatre-
gel, nog steeds te laat binnenkomen. Blijf hier dus op letten. 

Voorwoord 

In deze nieuwsbrief staan we stil bij 
de afgelopen activiteiten en schen-
ken we aandacht aan komende  
gebeurtenissen.  
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5 oktober   
Kinderboekenweek 
 
6 oktober 
Cultuurmenu groep 5/6 
 
6 oktober 
Professionalisering Nieuwsbe-
grip voor het team  
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Perspecto-dag: Leerlingen vrij! 
 
17 t/m 25 oktober 
Herfstvakantie 
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Professionalisering Team De Kreeke 
De afgelopen weken en de komende weken staan er voor het team 
van De Kreeke een aantal cursussen en opleidingen op de plan-
ning. Deze zijn ontstaan naar aanleiding van de evaluatie van het 
vorige schooljaar. Hieronder een korte toelichting op de verschillen-
de cursussen en opleidingen die ten goede komen aan de ontwik-
keling van de kinderen: 
 
1. Nieuwsbegrip : We maken gebruik van deze methode voor het 

vakgebied Begrijpend Lezen. Vanwege een vernieuwing spelen 
we hier op in als team en volgen we een tweedaagse opleiding.  

2. Estafette & Veilig Leren Lezen: Voor de groepen 4 t/m 8 heb-
ben we een nieuwe technisch lezen methode aangeschaft. Om 
deze goed te kunnen gebruiken hebben we dit schooljaar twee 
bijeenkomsten. Hetzelfde geldt voor de nieuwe leesmethode in 
groep 3. Daarnaast zal Juf Elly intervisiemomenten hebben met 
leerkrachten van De Statie.   

3. IKC: Dit schooljaar zullen er twee à drie momenten zijn, waarbij 
we samen met de kinderopvang en peuterspeelzaal toewerken 
naar een Integraal Kindcentrum. Verder in deze nieuwsbrief 
meer informatie hierover.  

4. Onderbouwd : De methode waar groep 1/2 mee werkt. Met de 
cursus willen we graag nieuwe inzichten verkrijgen en ons verder 
ontwikkelen op werken in groep 1/2.  

5. Gebruik devices : Het gerichte gebruik van de Chromebook en 
IPad in de klas verder uitbreiden.  

6. Eigenaarschap Leerlingen : Dit schooljaar zullen we als team 
meerdere keren bij elkaar komen om dit verder te ontwikkelen. 
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IKC De Kreeke 

Op 16 september heeft het team van De 
Kreeke een kennismakingsmiddag gehad met 
de teams van de kinderopvang en peutergroep/
startgroep in Westdorpe. Reden hiervoor is de 
intentie om nog meer te gaan samenwerken en 
op termijn een IKC te vormen. U heeft ongetwij-
feld de berichtgeving rondom de beoogde 
nieuwbouw voor Westdorpe meegekregen. In 
het verlengde hiervan zijn we nu aan het ver-
kennen op welke gebieden er samenwerking 
mogelijk kan zijn en hoe we dit kunnen vormge-
ven. In een integraal kindcentrum (IKC) zijn alle 
faciliteiten voor kinderen van 0-12 jaar gehuis-
vest onder één dak. De voorzichtige planning is 
dat over drie, vier jaar er een nieuwe school in 
Westdorpe staat. Tot die periode willen we alle 
voorwaarden voor een IKC volledig uitwerken. 
Waar moet u dan bijvoorbeeld aan denken: 

• 1 doorgaande leerlijn van 0 t/m 12 jaar, 
die volledig op elkaar is afgestemd. 

• 1 aanspreekpunt voor ouders; inschrijvin-
gen, vragen en/of opmerkingen 

• 1 informatiebron; vanuit 1 bron wordt 
communicatie naar alle ouders/verzorgers 
van 0 t/m 12 jaar verstuurd.  

• Voorschools, tussenschools, naschools, 
school, kinderopvang en peutergroep/
startgroep op 1 plek.  

In heel dit verhaal blijft het 
kind uiteraard centraal staan. 
Het fijne van een IKC is dat 
de overstappen vervagen en 
natuurlijk worden. We zullen 
u dit schooljaar uiteraard op 
de hoogte houden van de 
ontwikkelingen.  

Wist u dat? 
• Op 1 oktober er 92 leerlingen op onze school 

zitten? 
• Dit 4 leerlingen meer zijn dan de prognose? 
• We als school blij zijn met een stijging? 
• We als school geen brieven op papier meege-

ven, alleen in uitzondering? 
• Het team 7 oktober een studiedag op school 

heeft i.p.v. de Perspecto-dag i.v.m. COVID19? 
• Dat we dinsdag 22 september een ontruiming 

hebben geoefend?  
• Deze oefening goed is gegaan? 
• Er vanwege COVID19 geen luizencontrole 

is en dat u dit voorlopig even zelf in de ga-
ten moet houden? 

• Er in de herfstvakantie weer activiteiten zijn 
vanuit COWABUNGA? 

• De kinderen hierover een folder hebben mee-
gekregen? Folder COWABUNGA 

Nieuws uit Activiteitencommissie 

Op 23 september was de eerste vergadering dit 
schooljaar van de activiteitencommissie. On-
danks COVID19 hebben we wel alle activiteiten 
gepland. Hoe deze eruit zullen zien is nog af-
hankelijk van de ontwikkelingen. We zullen het 
Nationaal Schoolontbijt,  Sinterklaas en Kerst-
feest vieren, maar op dit moment is nog wel de 
vraag hoe. We zullen u t.z.t. hiervan op de hoog-
te brengen.  

Werving nieuw lid MR 
Op dit moment bestaat de oudergele-
ding van onze MR uit twee personen; Egbert 
Vervaet en Martijn Heller. Laatstgenoemde is 
op dit moment bezig aan zijn laatste jaar in de 
MR. Bij deze willen we daarom vragen of er ou-
ders zijn die interesse hebben om in de MR te 
komen. De MR zal verderop in dit schooljaar, bij 
genoeg aanmeldingen, een verkiezing houden. 
De MR vergadert gemiddeld vijf keer per jaar. 
Vanuit de personeelsgeleding zijn Juf Elly en 
Juf Merel vertegenwoordigd. Mocht je interesse 
hebben om een keer mee te kijken of heb je 
vragen, dan kan je dit kenbaar maken bij bo-
vengenoemde personen. Via de e-mail van 
school kunnen er eventueel ook vragen worden 
gesteld: dekreeke@ogperspecto.nl . We ho-
pen dat er voldoende geïnteresseerden zijn.   

Vrijwillige ouderbijdrage 
We hopen dit jaar, ondanks COVID19, toch 
wat meer activiteiten door te laten gaan. Uiter-
aard wel met gepaste maatregelen. Om deze 
activiteiten tot een succes te maken hebben 
we een zeer actieve Activiteitencommissie. 
Echter, aan de meeste activiteiten zit wel een 
kostenplaatje. Daarom vragen we een vrijwilli-
ge ouderbijdrage van €20 per kind. In een 
aparte brief krijgt u hierover extra informatie. 
Alvast bedankt voor uw bijdrage! 
U kunt het bedrag van €20 per kind overma-
ken op onze rekening met als nummer:  
NL94 RABO 0157 6025 08 ten name van 
Stichting Vrienden van Basisschool De Kreeke. 
Vergeet hierbij dan niet de naam van uw kind
(eren) en de groep(en) te vermelden.  
 

Aan-Z consulent 

Vanuit Aan-Z is er een maatschappelijk werkster 
aangesloten bij onze school. Bij haar kunt u te-
recht voor allerlei vragen rondom op-
voeding, opgroeien, rouwverwerking, 
scheiding, sociale vaardigheden en 
zelfvertrouwen. Voor onze school is 
dat Susanne Boonman. 
E-mail : s.boonman@aan-z.eu 
Tel. : 06 – 40486138  
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