
Nieuwsbrief Juni 2021 

Terugblik 
Na een periode van een landelijke lockdown en een gedwongen 
schoolsluiting hebben we gelukkig afgelopen weken zonder Coro-
na gevallen open kunnen blijven. We kijken terug op een tijd, waar-
in we als team zo goed mogelijk afstandsonderwijs hebben gege-
ven aan de kinderen. Dit was niet mogelijk zonder de hulp van ou-
ders, verzorgers, opa’s, oma’s of andere mensen. Bij deze willen 
we iedereen nogmaals bedanken voor de goede samenwerking. 
Als team nemen we onze positieve– en ontwikkelingspunten mee 
richting de toekomst. Laten we hopen dat het geven van afstands-
onderwijs niet meer nodig zal zijn.  

Voorwoord 

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

Team De Kreeke 

Agenda juni  
 
7 juni & 14 juni   
Toetsweek CITO 3 t/m 7 
 
7 juni 
Cultuurmenu groep 7/8 
 
20 juni 
Vaderdag 
 
22 juni 
MR-vergadering 
 
22 juni 
Cultuurmenu groep 1/2  
 
Belangrijke data juli : 
 
8 juli  
Kleuterfeest + dag Schoolreis 
 
9 juli 
Studiedag:leerlingen zijn vrij! 
 
Week van 12 juli 
Oudergesprekken 
 
15 juli 
Doorschuifmiddag 
 
19/20/21 juli 
Afscheidsactiviteiten gr. 8 
 
22 juli 
Eindfeest op gepaste wijze  
+ Start vakantie 
 
23 juli 
Collectieve vrije dag Perspecto 
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Cito’s in juni  
Elk schooljaar hebben we twee toets perioden, waarin we kijken 

hoe het staat met de ontwikkeling van de kinderen. De eerste peri-

ode was begin januari; deze was vanwege lockdown helaas uitge-

steld tot begin maart. De tweede periode staat gepland voor de 

eerste twee weken van juni. Dat betekent dat we in de week van 7 

& 14 juni in de groepen 3 t/m 7 CITO toetsen zullen afnemen. De 

week van 21 juni is een uitloopweek. Hierna zullen de leerkrachten 

de toetsen analyseren en zullen er nog oudergesprekken zijn in de 

week van 12 juli. De resultaten van de CITO’s zullen hier o.a. wor-

den besproken.  

Schooltijden 
Na de achterbanraadpleging heeft u op 19 april van ons vernomen 

dat we vanaf volgend schooljaar definitief met een continu rooster 

zullen werken. Dat betekent dat we elke dag school hebben van 

8.30 uur tot 14.00 uur. Kinderen blijven de gehele dag op school en 

lunchen dus ook op school. Bij deze willen we iedereen nogmaals 

bedanken voor het invullen van de enquête.   

Festiviteiten dit schooljaar 
De festiviteiten dit schooljaar zullen helaas nog niet kunnen door-

gaan zoals we dat gewend waren. Echter, dat betekent niet dat we 

hieraan voorbij zullen gaan. De dag van de schoolreis en het kleu-

terfeest zal doorgaan, maar natuurlijk wel in aangepaste vorm. U 

krijgt t.z.t. nog van ons te horen hoe dit eruit komt te zien. Let erop 

dat de studiedag van 9 juli trouwens ook doorgaat. Hetzelfde geldt 

voor het afscheid van groep 8 en het eindfeest, maar dan ook weer 

in aangepaste vorm. Dit alles uiteraard in afstemming met onze 

fanatieke activiteitencommissie. 

CITO groep 8 
Enigszins verlaat kregen alle kinderen op woensdag 26 mei hun 

CITO uitslag terug. De kinderen hebben op hun eigen niveau ge-

presteerd en laten daarmee zien dat het eerder gegeven    school-

advies terecht is. De kinderen zijn inmiddels allemaal ingeschreven 

op de vervolgschool. Aan het einde van dit schooljaar zal juf       

Joscha nog een overgangsgesprek hebben met de vervolgschool. 
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Warm en zonnig weer  

De eerste warme dagen van dit schooljaar zijn 
zojuist achter de rug. Daar zijn we allemaal erg 
blij mee, maar toch willen we enkele punten 
even goed afstemmen: 
• Bij warm weer transpireren kinderen meer 

en zullen ze ook meer drinken. Wij willen 
u hierbij vragen om een beker/dopper 
mee te geven i.p.v. een pakje drinken. 
Een beker/dopper kan opnieuw worden 
gevuld worden met water. 

• Bij zonnig weer is het ook belangrijk dat 
kinderen ‘s ochtends worden ingesmeerd 
met zonnebrandcrème. Als school zullen 
we zelf ook crème aanschaffen, maar het 
is fijn als u al preventief in de ochtend 
smeert.  

Formatie schooljaar 2021-2022 
We lopen richting het einde van dit schooljaar, 
maar zijn op de achtergrond flink bezig geweest 
met het nieuwe schooljaar. Qua formatie zullen 
er een aantal wijzigingen plaatsvinden. In het 
aparte schrijven is bekend gemaakt dat          
Juf Dorien met pensioen gaat. Vanwege een 
stabiel leerlingaantal hebben we voor 5 dagen 
ruimte in onze formatie. De plek wordt volledig 
ingevuld door een nieuwe collega: Anne van 
Gelder. Juf Anne zal vanaf volgend schooljaar 2 
vaste dagen in groep 1/2 komen te staan. Daar-
naast zal ze de peuter-kleutergroep op zich ne-
men en in andere groepen extra ondersteunen. 
We willen Juf Dorien heel veel plezier wensen 
met haar pensioen en wensen Juf Anne veel 
succes. Juf Anne zal zich persoonlijk in de bijla-
ge kort introduceren.  
Bij de kinderopvang zijn ze ook bezig met de 
formatie voor volgend schooljaar. Met de huidi-
ge IKC ontwikkeling passen we onze formaties 
zoveel mogelijk op elkaar af.  

Wist u dat? 
• Wij vanuit het Ministerie van Onderwijs een 

flink bedrag hebben gekregen n.a.v. de        
Corona? 

• Wij druk bezig zijn om hier een goede en duur-
zame bestemming voor te zoeken? 

• U uw kind nog tot 22 juni kan opgeven voor de 
Zomerschool in Terneuzen? 

• Er nog zo’n 7 weken school zijn tot aan de   
zomervakantie? 

• Wij al druk bezig zijn met de voorbereiding op 
volgend schooljaar? 

• De studiedag van vrijdag 9 juli doorgaat? 
• De kinderen dan vrij zijn? 
• De kinderen op vrijdag 23 juli ook vrij zijn?  

IKC Ontwikkelingen 
De afgelopen weken hebben we als volledig 
IKC team meerdere bijeenkomsten gehad en 
zijn er ook werkgroepen geformeerd. De inten-
tieverklaring is al een tijdje getekend en ook in 
de media is er een stuk verschenen. Via deze 
link  kunt u het nieuwsartikel nog eens op uw 
gemakje bekijken.  
Aanstaande weken zullen de leerkrachten en 
medewerkers als werkgroep nog een aantal 
keren bij elkaar komen. Op de studiedag van 
vrijdag 9 juli zullen we in de middag voor de 
laatste keer dit schooljaar bij elkaar komen. 
We zullen dan de tussenopbrengsten met el-
kaar bespreken, maar kijken ook naar het ko-
mende schooljaar.  

Ouders gevraagd 
Voor volgend schooljaar zijn we op zoek naar 
ouders die mee willen helpen met activiteiten op 
het gebied van verkeer en techniek. Op het ge-
bied van verkeer zijn we als school bezig om het 
Veilig Verkeerslabel te halen voor onze school. 
Voor het begeleiden van activiteiten die hierbij 
horen zoeken we ouders. Daarnaast hebben we 
op school mooie ontdekkastelen staan voor ons 
techniekonderwijs, waaruit we allerlei opdrach-
ten kunnen geven aan groepjes van maximaal 3 
kinderen. Ook hiervoor zijn wij ook zoek naar 
ouders, die ons hierin kunnen ondersteunen.   
Uiteraard zijn we bij dit alles allemaal afhankelijk 
van de Corona maatregelen, maar we hopen dat 
er tegen die tijd al genoeg versoepelingen zijn 
om dit allemaal weer te kunnen organiseren. Bij 
interesse graag een berichtje naar :                
dekreeke@ogperspecto.nl   
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