
Nieuwsbrief September 2020 

Start nieuw schooljaar 
Op maandag 24 augustus zijn we begonnen aan het 
nieuwe schooljaar. Na een vakantie van zes weken 
hebben de kinderen kennis kunnen maken met hun 
nieuwe juf of meester. Hierna zijn er                     
kennismakingspelletjes gedaan en is er gesproken 
over regels en afspraken in de klas.  

 

Na de middagpauze hebben we met zijn allen letterlijk een vliegende start 
gemaakt. In de ochtend hadden alle kinderen een vliegtuigje gevouwen 
en versierd. Vervolgens werden om half 1 alle vliegtuigjes getest en heb-
ben we samen het nieuwe schooljaar officieel gemaakt.  

Voorwoord 

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

Team De Kreeke 

Agenda September 
 
2 september 
Schoolfotograaf 
 
7/8/9/10 september   
Startgesprekken 
 
23 september 
OR-vergadering 
 
29 september 
MR-vergadering 
 
7 oktober 
Perspecto-dag  
Leerlingen zijn vrij !! 
 
 
  
 

 

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

Ter herinnering 
Het schooljaar is weer gestart en dat betekent na een vakantie van zes weken dat sommige afspraken 
of regels niet helemaal helder zijn bij iedereen. Daarom hieronder nog enkele ter herinnering:                      
 De inlooptijd is in 3 cohorten van 8.15-8.20 8.20-8.25 8.25-8.30. Kinderen mogen zelfstandig de 

klas in. Kinderen kunnen vanaf 14.00 uur worden opgehaald. 
 Fietsen op het schoolplein is nog steeds niet toegestaan.  
 Ziekmeldingen kunnen vanaf 8.00 uur telefonisch worden doorgegeven. Minder urgente gevallen 

kunnen via Parro aan leerkrachten persoonlijk worden gericht.  
 Zorg dat leerlingen voor twee pauzes eten en drinken bij zich hebben. De kleine pauze is om 

10.15 uur tot 10.30 uur. De grote pauze is van 12.00 uur tot 12.30 uur.  
 
Mochten er in de loop van dit schooljaar vragen en/of onduidelijkheden zijn, schroom dan niet om dit 
aan te geven. We staan persoonlijk, via de telefoon, via Parro of via de e-mail voor u klaar.   

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


Gymrooster 

In het nieuwe schooljaar zijn dit de gymdagen 
van de verschillende groepen :  
 
Groep 1/2  = maandag 
Groep 3/4  = maandag & vrijdag  
Groep 5/6  = woensdag & vrijdag 
Groep 7/8  = maandag & vrijdag 
 
Het is hierbij belangrijk dat kinderen sportkleren 
en sportschoenen bij zich hebben. Wanneer dit 
niet het geval is, kunnen kinderen helaas niet 
meedoen met de les. Ook zijn sieraden niet 
toegestaan en moeten meisjes hun haar op een 
staart doen.  

Formatie schooljaar 2020-2021 
Het nieuwe schooljaar is gestart en zoals vorig 
schooljaar al bekend werd, zijn er enkele ver-
schuivingen qua leerkrachten. Met de huidige 
formatie hebben we als team geprobeerd om 
alle gelden en middelen zo goed mogelijk in te 
zetten. Dat heeft ertoe geleid dat we in de och-
tend groep 3 en groep 4 kunnen splitsen. In de 
middag zal Juf Femke of Juf Elly het hele jaar 
door ondersteuning bieden in de andere groe-
pen. Als team zijn wij hier heel erg blij mee. Dit 
betekent dat leerlingen in de middagen uit de 
klas worden gehaald voor extra instructie. In dit 
extra moment krijgen leerlingen individueel of in 
groepjes verlengde instructie.  

Wist u dat? 
• Het team van De Kreeke enorm veel zin heeft 

in dit nieuwe schooljaar? 
• Het team zich in de laatste week heeft voorbe-

reid op het werken met nieuwe methodes? 
• Er binnenkort informatie komt over de vrijwilli-

ge ouderbijdrage? 
• De kinderen op woensdag 7 oktober vrij zijn 

i.v.m. de Perspectodag? 
• De herfstvakantie dit jaar start op 17 oktober? 
• De OR– en MR-vergaderingen altijd openbaar 

zijn en u dus kunt aanschuiven? 
• De rapporten weer terug ingeleverd moeten 

worden? 

Schoolfotograaf 
Op woensdag 2 september komt de schoolfoto-
graaf. In een eerdere brief zijn alle belangrijke 
zaken al toegelicht vanuit de fotograaf. In ver-
band met COVID19 worden dit jaar alleen foto’s 
gemaakt van schoolgaande kinderen. Dat bete-
kent dat de foto met een jonger broertje/zusje 
wat niet op school zit, helaas niet mogelijk is. 
We snappen dat dit voor ouders/verzorgers een 
teleurstelling kan zijn, 
maar aan de andere 
kant zijn we in ieder ge-
val al blij dat de school-
fotograaf überhaupt de 
school in mag.  

Ontwikkelingen m.b.t. COVID19 

Dit jaar zijn we gestart met het continu rooster. 
Samen met de MR zullen we rond de herfstva-
kantie een eerste evaluatie doen. Daarna zal er 
een enquête worden uitgezet om te kijken waar 
de behoeften, wensen en vragen liggen van ou-
ders/verzorgers. Op deze manier kunnen we 
een weloverwogen beslissing nemen voor de 
toekomst. We zullen u hier tijdig over informe-
ren.  

Startgesprekken 
In de week van 7 september zullen de startge-
sprekken plaatsvinden. In dit gesprek staat met 
name elkaar ontmoeten centraal, maar wordt 
er ook gekeken naar de beoogde ontwikkeling 
voor komend schooljaar. De kinderen worden 
vanaf groep 4 geacht hierbij aanwezig te zijn. U 
heeft reeds al een uitnodiging ontvangen van 
de leerkrachten via Parro. 

Vrijwillige ouderbijdrage 

We hopen dit jaar, ondanks COVID19, toch wat 
meer activiteiten door te laten gaan. Uiteraard 
wel met gepaste maatregelen. Om deze activi-
teiten tot een succes te maken hebben we een 
zeer actieve Activiteitencommissie. Echter, aan 
de meeste activiteiten zit wel een kostenplaatje. 
Daarom vragen we een vrijwillige ouderbijdrage 
van €20 per kind. In een aparte brief krijgt u hier-
over extra informatie. Alvast bedankt voor uw 
bijdrage! 


