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Nationale Pannenkoekdag
Voorwoord

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

Vrijdag 18 maart deed ook De Kreeke mee aan de Nationale
Pannenkoekdag. De kinderen hebben die dag allemaal lekker kunnen genieten van een pannenkoek met stroop of poedersuiker. Bij
deze willen we de activiteitencommissie bedanken voor het bakken
van alle pannenkoeken. Ze waren heerlijk!!

Agenda April
6 april
Skate-Clinic groep 3 t/m 8
9 april
Benefietbingo Ria Westdorpe
13 april
Paasviering
13 april
Leerlingen vrij vanaf 12.00
uur!
13 april
Studiemiddag Team
14 april tot en met 18 april
Paasvakantie
19 april tot en met 21 april
CITO Eindtoets groep
8

Project is van start

Vrijdag 18 maart was het niet alleen Nationale Pannenkoekdag,
maar hielden wij als school ook een opschoonmiddag. Dit was meteen de officiële start van ons project dat over afval gaat. Met een
grijper, vuilniszak en een hesje aan, gingen de kinderen in de middag van half 1 tot half 2 aan de slag om in de buurt van de school
zwerfafval op te ruimen. Na een klein uurtje hadden we een volle
container bij elkaar verzameld. Na deze inspanning kregen alle
leerlingen een welverdiende pannenkoek.
Op zaterdag 19 maart vond in Nederland de Nationale Opschoondag plaats. Ook in Westdorpe hebben we hier aan meegedaan en
konden de kinderen van school nogmaals door het dorp zwerfafval
verzamelen.
Maandag 21 maart stonden voor alle groepen de eerste gastlessen
op het programma. Onder leiding van Marijke Pool van Natuur&Zo
kregen kinderen les over afval. Elke groep heeft een ander thema.

22 april
Koningsspelen
Sponsorloop
22 april
Rapport terug
ingeleverd
23 april tot en met 8 mei
Meivakantie
27 april
Activiteiten voor kinderen met
Koningsdag in Westdorpe
8 mei
Moederdag

VVN Theoretisch Verkeersexamen

Donderdag 31 maart hebben alle kinderen uit groep 7 online
hun theoretisch verkeersexamen gemaakt. Alle kinderen zijn
geslaagd! Van harte gefeliciteerd. Het praktijkexamen is moet
door VVN nog worden georganiseerd.

Brainstormsessie Vernieuwbouw

Op 22 en 31 maart hebben we als toekomstig
IKC team samengezeten met een architect en
gemeente Terneuzen om ons te oriënteren op
het nieuwe gebouw. Hierbij is er een eerste grove schets gemaakt van het gebouw en is er een
plattegrond gemaakt. Daarnaast hebben we het
ook gehad over de binnenruimte; denk hierbij
aan welk kleurgebruik, welke materialen en invulling van de klaslokalen. Alle medewerkers
mochten ideeën inbrengen.
Bedoeling is dat we de komende 6-9 maanden
het ontwerp steeds verder gaan uitwerken tot
op het laatste detail. Uiteraard zullen we in die
tussentijd updates geven en wellicht ook al wat
beelden om het geheel visueel te maken.
De voortgang gaat tot nu toe voorspoedig,
waardoor de planning, om een nieuw schoolgebouw in september 2024 te realiseren, nog
steeds haalbaar is. Wij hebben er zin in!!

Inloopspreekuur GGD & Aan-Z

Koningsspelen + Sponsorloop

Vrijdag 22 april zijn de jaarlijkse Koningsspelen
en onze Sponsorloop. Na een aantal jaren Corona, kunnen we nu eindelijk weer de gezamenlijk
de Koningsspelen vieren en onze sponsorloop
houden. Overdag zullen we op school de Koningsspelen vieren en in de middag lopen we op
het voetbalveld van Ria W de sponsorloop. De
sponsorformulieren worden maandag 4 april
meegegeven met de leerlingen. In de
week van 18 april krijgt u meer informatie
over deze dag. We gaan er in ieder geval
vrijdag 22 april een sportieve dag van
maken!

Collega’s VO op bezoek

Donderdag 7 april komen er in de ochtend twee
collega’s van het Lodewijk College onze school
bezoeken. In het kader van kennismaken en uitwisseling, zullen zij in de klassen kijken hoe er
wordt lesgegeven. Tevens zullen er gesprekken
met leerlingen worden gevoerd en is er achteraf
nog een gesprek leerkrachten en directeur. Deze dag zal in de toekomst nog vaker worden georganiseerd.

Op dinsdag 5 april zijn in de ochtend Karlijn Peters (GGD) en Susanne Boonman (Aan-Z) aanwezig. Heeft u een vraag over de gezondheid
van uw kind of loopt u tegen zaken aan omtrent
de opvoeding van uw kind, kom dan zeker even
langs, om in vertrouwen dit te bespreken. Wellicht kunnen een aantal tips of antwoorden u al
helpen. Karlijn en Susanne zullen op dinsdag 5 Paasviering + start Paasvakantie
Op woensdag 13 april hebben wij als school geapril van 8.30 uur tot ongeveer 9.15 uur op
zamenlijk een Paasviering. Na deze paasviering
school aanwezig zijn voor u.
zal om 12.00 uur de Paasvakantie starten tot en
CITO Eindtoets groep 8
met maandag 18 april. De leerkrachten hebben
Vanaf dinsdag 19 april tot en met donderdag 21 op die woensdagmiddag een studiemiddag over
april zullen de kinderen uit groep 8 hun CITO
ons onderwijsconcept.
toets maken. In februari hebben de kinderen
hun advies voor het voortgezet onderwijs al ge- Nieuws uit Activiteitencommissie
had van Juf Joscha. De kinderen kunnen met
Achter de schermen is de AC druk bezig met de
deze toets laten zien dat ze het juiste advies
voorbereidingen voor alle komende activiteiten.
hebben gekregen. Mochten er uit de resultaten De schoolreis zal dit jaar NIET op donderdag 8
nog grote verschillen naar voren komen t.a.v.
juli plaatsvinden. Op dit moment zijn we nog aan
het eerder gegeven advies, dan
het zoeken naar een geschikte datum. Vanwege
zal Juf Joscha in gesprek gaan
enorme drukte bij zowel het park als busmaatmet ouders en leerlingen. Voor
schappijen is het nog niet gelukt om een pasnu willen we alle kinderen alvast
sende datum te vinden. Zodra er iets bekend is,
succes wensen met het maken
zal dit worden gecommuniceerd. Overigens is er
van de toets!
nu een e-mailadres speciaal voor de AC:
activiteitencommissie.dekreeke@gmail.com
Mocht je dus nog een vraag/idee/opmerking
Skate-Clinic gr. 3 t/m 8
hebben, dan graag naar bovenstaand adres.
Woensdag 6 april worden de kinderen uit de
groepen 3 t/m 8 uitgenodigd om onder schoolWist u dat?
tijd mee te doen aan een Skate-Clinic.
Skeelers en rolschaatsen zijn de laatste tijd erg • Er op zaterdag 9 april een Benefietbingo wordt
georganiseerd door Ria W voor kinderen?
populair op het schoolplein. Daarom sluit deze
activiteit hier goed bij aan. U krijgt t.z.t. nog van • De rapporten tot uiterlijk vrijdag 22 april ingeleverd kunnen worden?
de juffen uit groep 3 t/m 8 een extra bericht
• We na de meivakantie nog 11 schoolweken
over de activiteit. Het
hebben?
belooft een spektakel te
• Er met Koningsdag door het Oranjecomité
worden, want deze clinic
weer leuke activiteiten voor kinderen worden
wordt door heel Nedergeorganiseerd?
land gegeven.

