
Nieuwsbrief December 2021 

Nationaal Schoolontbijt 
Het is al even geleden, maar op woensdag 3 november stond voor 
heel de school het Nationaal Schoolontbijt op het programma. De 
kinderen leren op deze manier dat het belangrijk is om in de och-
tend goed te ontbijten, zodat je genoeg energie hebt om de lessen 
goed te kunnen volgen. Het ontbijt was lekker en de kinderen heb-
ben genoten.  

Voorwoord 

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

Team De Kreeke 

Agenda December 
 
 
14 december 
MR-vergadering 
 
17 december 
Lichtjesstoet o.v.  
 
20 t/m 23 december 
Belrondje leerkrachten 
 
22 december 
Kerstfeest (verplicht) 
17.00 uur—19.00 uur 
 
23 december 
Start Kerstvakantie 12.00 uur 
 
24 december t/m 9 januari 
Kerstvakantie 
 
 
  
 

 

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

ANWB Fietsmasters gr. 5 t/m 8 
Op woensdag 17 november moesten alle leerlingen uit de groepen 

5 t/m 8 op de fiets naar school komen. De Fietsmasters is een initi-

atief vanuit ANWB in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland. 

De bedoeling is dat leerlingen hun fietsvaardigheden oefenen én ze 

worden gestimuleerd om vaker op de fiets naar school te komen. 

Op deze manier vergroten ze niet alleen hun eigen vaardigheden, 

maar wordt ook de veiligheid vergroot. De kinderen moesten ver-

schillende oefeningen doen op een vooraf uitgezet parcours op ons 

schoolplein. In de maand mei komen de instructeurs van de ANWB 

weer langs om te kijken of kinderen zich hebben ontwikkeld. 

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


Sinterklaasfeest was een succes!! 
Op maandag 22 november kwam Sinterklaas 

onze school bezoeken. Sinterklaas was kwijt en 

de kinderen konden hem dus zoeken. Hierna 

heeft Sinterklaas alle groepen bezocht en heeft 

hij nog getrakteerd op een lekker pauzehapje. 

Als klap op de vuurpijl kregen alle kinderen uit 

groep 1 t/m 6 zelfs een cadeautje. Wat een 

feest was het zeg. Aan het einde van de dag 

hebben we Sinterklaas uitgezwaaid en is hij 

teruggegaan naar het Pietenhuis. Kortom, een 

geslaagde dag! 

Wist u dat? 
• De kinderen weer versiersels maken voor in 

de grote boom bij de Spar? 
• De leerlingen op donderdagmiddag  
   23 december vrij zijn vanaf 12.00 uur? 
• Dan de Kerstvakantie voor iedereen begint? 
• Wij u alvast een fijne feestdagen toewensen 

en een gezond en gelukkig nieuwjaar? 

Kerstfeest 

Ho ho ho ho, na Sinterklaas maken we 6      
december plaats voor de Kerstman. Woensdag 
22 december staat het Kerstfeest voor De 
Kreeke weer op de planning. Het feest zal 
plaatsvinden op school tussen 17.00 en 19.00 
uur. Let op, dit is een verplichte activiteit voor 
de kinderen, want de andere dag zijn ze in de 
middag vrij. Met het Kerstfeest zullen alle kin-
deren lekker eten en drinken en zullen er nog 
wat kleine activiteiten zijn in de klas. Vanwege 
Corona zullen de kinderen ook dit jaar in eigen 
groep blijven. Daarnaast kunnen we helaas 
geen activiteiten organiseren, waarbij we ou-
ders/verzorgers kunnen uitnodigen. Laten we 
hopen dat dit jaar de school wel open blijft tot 
aan de Kerstvakantie. U krijgt t.z.t. nog een 
apart bericht over het Kerstfeest. 

Update Corona  
Afgelopen weken zijn het aantal positieve be-
smettingen in Nederland flink opgelopen. Ook 
op De Kreeke zijn we constant alert op een ver-
spreiding van het virus. In deze nieuwsbrief wil-
len we nogmaals vragen om het betreden van 
de school alleen te doen wanneer er een af-
spraak is gemaakt of wanneer de urgentie dus-
danig hoog is. Daarnaast willen we aangeven 
dat we als school nauw contact hebben met de 
GGD wanneer er mogelijke besmettingen zijn. 
Bij één positieve besmetting in de klas wordt er 
geadviseerd om, andere leerlingen met klach-
ten uit de klas, te laten testen. Pas bij drie posi-
tieve besmettingen in de klas, wordt overge-
gaan tot quarantaine. Alles gaat dus in goed 
overleg met de GGD en we zullen u zo goed 
mogelijk blijven informeren. Daarnaast nog be-
langrijk om te weten: 
• Kinderen uit de groep 6 t/m 8 krij-

gen deze week zelftesten.  
• Wij voeren geen zelftesten uit bij 

kinderen. 
• Mondkapjes in groep 5 t/m 8 worden bij 

ons dringend geadviseerd. 
• Bij een negatieve zelftest of na 24 uur 

klachtenvrij kan uw kind terug naar school 
• Wij sturen, in goed overleg met u, een 

leerling met klachten naar huis.  

Laatste reminder ouderbijdrage 
Afgelopen weken hebben we een aantal keer 
de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage 
onder uw aandacht gebracht. De activiteiten-
commissie is erg blij met de betalingen tot nu 
toe. Hierbij willen zij nog een laatste reminder 
sturen om het betalen van de vrijwillige ouder-
bijdrage te bevorderen. Alvast bedankt voor 
de betaling! We vragen een vrijwillige ouder-
bijdrage van €20 per kind. In een aparte brief 
heeft u hierover extra informatie gekregen. U 
kunt het bedrag van €20 per kind overmaken 
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.  

Van Noordenne Logopedie 
Vanwege het groeiende aantal vragen naar lo-
gopedie hebben we geprobeerd om een logope-
diste in school te krijgen. Dit is gelukt en na de 
kerstvakantie zal Clementine van Noordenne 
opstarten. De komende periode zal alles in orde 
worden gemaakt. U krijgt daarover t.z.t. nog na-
der bericht. Tot die tijd willen wij u adviseren om 
eens een kijkje te nemen op haar website: 
vanNoordenne Logopedie  

https://www.vannoordennelogopedie.nl/

