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Expertise in huis 
Bij deze willen wij u graag meedelen dat Juf Rianne dit jaar de pro-
fessionalisering voor het werken met Onderbouwd met succes 
heeft afgerond. Volgend schooljaar zal Juf Rianne nog verder gaan 
met interne cursussen van Onderbouwd, de methode voor groep 
1/2. Daarnaast heeft Juf  Joscha dit jaar de gymopleiding basison-
derwijs behaald. Juf Joscha mag nu officieel aan alle groepen 
gymles geven. Bij deze willen wij Juf Rianne en Juf Joscha van 
harte feliciteren met het behalen van deze mijlpaal. 

Voorwoord 

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

Team De Kreeke 

Agenda  juli 
 
8 juli   
Schoolreis dag & Kleuterfeest 
 
9 juli 
Studiedag : leerlingen vrij !! 
 
12 juli t/m 15 juli 
Oudergesprekken 
 
15 juli 
Doorschuifmiddag 
 
19/20/21 juli 
Afscheidsdagen groep 8 
 
20 juli 
Afscheidsavond groep 8 
 
21 juli 
Rapport mee 
 
22 juli 
Eindfeest + start vakantie 
 
23 juli 
Collectieve vrije dag Perspecto 
 
Ter info: 
6 september 
Start schooljaar 2021-2022 
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Oudergesprekken 
In de week van 12 juli staan de oudergesprekken op de planning. 

Van maandag 12 tot en met donderdag 15 juli zullen dit keer de 

oudergesprekken weer fysiek plaatsvinden. U heeft hier afgelopen 

week een uitnodiging voor ontvangen. We zijn blij om u weer te 

mogen ontvangen in onze school. We willen u wel 

vragen om gepaste afstand te bewaren. 

Bestemming Nationaal Programma Onderwijs 
Wellicht heeft u het de afgelopen maanden meegekregen, maar 

naar aanleiding van alle lockdowns heeft het Ministerie van Onder-

wijs een flink bedrag vrij gemaakt. Bedoeling is om eventueel opge-

lopen achterstanden in te halen. In samenspraak met het team en 

de MR hebben we de afgelopen maanden keihard gewerkt aan een 

goed, doordacht plan. In algemene zin betekent het dat we een 

deel van de subsidie zullen inzetten op het aantrekken van extra 

ondersteunend personeel; denk hierbij aan een onderwijsassistent 

voor 2 dagdelen en een vakdocent bewegingsonderwijs. Daarnaast 

zullen we ons als team verder professionaliseren; dat betekent dat 

verschillende leerkrachten komend schooljaar zullen starten met 

een individuele cursus passend bij onze populatie. In de groepen 5 

t/m 8 zullen we gaan werken met Snappet en om leerlingen goed te 

kunnen volgen zullen we gebruik maken van het programma Leer-

Uniek. In het kader van IKC ontwikkeling zullen we samen met de 

Kinderopvang de cursus Leren Anders Organiseren volgen. Hierbij 

zullen we gaan kijken hoe wij ons onderwijs ‘anders’ kunnen inrich-

ten om nog meer toe te komen aan de behoeften van leerlingen. 

Zoals u kunt zien staan er een hoop ontwikkelingen op de rol ko-

mend schooljaar. Komend schooljaar zullen wij middels nieuwsbrie-

ven iedereen in ieder geval op de hoogte houden.  
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Schoolreisdag + Kleuterfeest 

Op donderdag 8 juli zouden normaal de kin-
deren uit 3 t/m 8 op schoolreis vertrekken. Ech-
ter, vanwege maatregelen was het helaas niet 
mogelijk om een schoolreis te kunnen organise-
ren. We gaan er uiteraard wel een hele leuke 
dag van maken. De afgelopen weken hebben 
we daarom een aantal leuke alternatieven ge-
vonden die we de kinderen kunnen aanbieden. 
We willen uiteraard nog wel geheim houden 
wat, zodat het een verrassing is voor de kin-
deren. De leerlingen hoeven in ieder geval die 
dag alleen voor de ochtendpauze eten en drin-
ken mee te nemen. De rest zal vanuit school en 
activiteitencommissie worden geregeld. U krijgt 
hierover nog t.z.t. een aparte brief.  

Studiedag 9 juli 
Vrijdag 9 juli heeft het team een studiedag. Op 
deze dag zijn de leerlingen vrij, maar gaan de 
leerkrachten keihard aan de slag. Zo zullen we 
als team de CITO-opbrengsten en het afgelo-
pen schooljaar evalueren. Daarnaast gaan we 
ook aan de slag met de voorbereiding voor het 
komende schooljaar. Belangrij-
ke zaken zijn de jaarplanning en 
de overdracht van leerlingen 
van de ene leerkracht naar de 
andere.  

Wist u dat? 
• Dit de laatste nieuwsbrief is van dit school-

jaar? 
• We in de groepen 1 t/m 8 zullen werken met 

een nieuwe Engelse methode en verkeersme-
thode? 

• Het nieuwe schooljaar begint op maandag 6 
september? 

• Het team op woensdag 1 september een start-
vergadering heeft? 

• Wij weer uitkijken naar het nieuwe schooljaar? 

Eindfeest 
Op donderdag 22 juli gaan we met zijn allen het 
einde van het schooljaar én het begin van de 
zomervakantie vieren. Voor de kinderen zijn er 
allerlei verschillende activiteiten te doen en wor-
den ze die dag getrakteerd op allerlei lekkers. 
Juf Dorien en Overblijfjuffen gaan namelijk met 
pensioen en willen de kinderen nog trakteren. 
De kinderen hoeven die dag dus geen eten en 
drinken mee te nemen. Over de verdere 
invulling krijgt u t.z.t. nog een apart 
schrijven. We gaan er in ieder geval 
een spetterend eindfeest van maken.  

Jaarkalender schooljaar 2021-2022 

Op de studiedag van vrijdag 9 juli zullen we als 
team de jaarkalender voor volgend schooljaar 
bespreken. In het kader van IKC ontwikkeling 
stemmen we hierbij goed af met de kinderop-
vang. We kijken dan bijvoorbeeld naar de vrije 
dagen, de gezamenlijke activiteiten en de stu-
diedagen. U ontvangt in de laatste schoolweek 
van ons de nieuwe jaarkalender met daarbij de 
vernieuwde schoolgids. Na de zomervakantie 
zal er uiteraard nog een reminder worden ge-
stuurd.  

Doorschuifmiddag 
Donderdagmiddag 15 juli houden wij op school 
de doorschuifmiddag. Dat betekent dat alle kin-
deren die middag kennis zullen maken met hun 
nieuwe leerkracht(en). Ook worden er alvast 
kleine activiteiten gedaan met de kinderen; dit 
zal met name gericht zijn op groepsvorming en 
de manier van werken in de groep.  

Afscheidsactiviteiten groep 8 
Het einde van het schooljaar komt langzaam in 
zicht en dat betekent voor veel kinderen de 
overstap naar een nieuwe groep. Voor de kin-
deren van groep 8 is deze stap extra spannend  
want zij zullen overgaan naar het voortgezet 
onderwijs. Om het afscheid van onze school 
tot een succes te maken, zullen er in de laatste 
weken een aantal activiteiten plaatsvinden om 
dit geheel onvergetelijk te maken. Het beloven 
drie leuke dagen te worden met een officiële 
afscheidsavond op dinsdag 20 juli. Juf Joscha 
zal de ouders en leerlingen 
van groep 8 binnenkort inlich-
ten middels een brief.  

Volgend schooljaar & Corona 
Op dit moment zijn er zowel landelijk als op 
school weer versoepelingen. We hopen dat we 
aan het begin van volgend schooljaar weer op 
de ‘oude’ manier kunnen starten. We hoeven 
ons in ieder geval niet meer te houden aan de 
verschillende cohorten, wat betekent dat de 
groepen 1 t/m 8 weer gezamenlijk mogen op-
trekken en dat pauzes niet meer gescheiden 
moeten zijn. Wij kiezen voor een gezamenlijke 
ochtendpauze en een gescheiden middagpau-
ze. 
Wanneer er toch weer verscherpte maatregelen 
komen, dan kunnen we snel schakelen en terug-
vallen op opgedane ervaringen.  


