
Nieuwsbrief December 2022 

Nationaal Schoolontbijt 
Het is al even geleden, maar op woensdag 9 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 
 
 
13 december 
MR-vergadering 
 
16 december 
Lichtjesstoet  
 
19 t/m 22 december 
Belrondje leerkrachten 
 
21 december 
Kerstfeest (verplicht) 
17.00 uur—19.00 uur 
 
22 december 
Start Kerstvakantie 12.00 uur 
 
23 december t/m 8 januari 
Kerstvakantie 
 
 
  
 

 

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

Informatieavond IKC & Vernieuwbouw 
Op donderdag 3 november stond de informatieavond voor ouders/
verzorgers van school én kinderopvang gepland. Deze avond stond 
in het teken van informatie delen over de ontwikkelingen van het 
IKC en de vernieuwbouw. Aansluitend was ook de bijeenkomst 
voor de klankbordgroep gepland. In allebei de bijeenkomsten is er 
positief gereageerd op de huidige plannen. Als team zijn we blij dat 
er positief is gereageerd. Dat geeft weer genoeg energie om de rest 
van het proces te lopen. Mocht het destijds aan uw aandacht zijn 
ontsnapt, dan hierbij nogmaals de presentatie die destijds is gege-
ven : presentatie IKC en Vernieuwbouw . Wanneer er vragen en/of 
opmerkingen zijn, dan vernemen wij die uiteraard graag.  

Fietscontrole  
Elk schooljaar proberen we een fietscontrole te organiseren om 

ervoor te zorgen dat leerlingen op een veilige fietsen naar school 

komen. Daarnaast hebben we met de donkere dagen ook aandacht 

gegeven aan goed werkende verlichting. Onze wijkagent was aan-

wezig om in elke klas een presentatie te geven over het belang van 

een goede fiets én goede verlichting. Namens Faas Tweewielers 

waren er twee fietsenmakers aanwezig om de fietsen te keuren en 

eventueel kleine reparaties uit te voeren. Tevens kregen alle leer-

lingen lichtjes gesponsord, zodat ze extra goed zichtbaar zijn.  

mailto:dekreeke@ogperspecto.nl
https://dekreeke.ogperspecto.nl/
https://www.bsdekreeke.nl/fileadmin/user_upload/bsdekreeke/Presentatie_informatieavond_3_november_2022.pdf


Sinterklaasfeest was een succes!! 
Op maandag 21 november kwam Sinterklaas 

onze school bezoeken. Sinterklaas was de weg 

kwijt en werd onderweg toevallig opgepikt door 

Brandweer Westdorpe. Hierna heeft Sinterklaas 

alle groepen bezocht en heeft hij nog getrak-

teerd 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 Sin-

terklaas 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 Goethals? 
• Dat er op vrijdagavond 16 december een 

Lichtjesstoet is in Westdorpe? 
• De leerlingen op donderdagmiddag  
   22 december vrij zijn vanaf 12.00 uur? 
• Wij u alvast 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 
21 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 nemen kinderen 
zelf eten mee (zie brief 2-12) en zullen er nog 
wat kleine activiteiten zijn in de klas. De voor-
bereidingen voor het Kerstfeest zijn nog in volle 
gang. U krijgt t.z.t. nog een apart 
bericht over het Kerstfeest. 

Officieel tekenmoment 

Woensdag 21 december zullen we de ochtend 
speciaal starten. Dit heeft ermee te maken dat 
we dan officieel een tekenmoment hebben met 
de aannemer, de bestuurders, de gemeente en 
de kinderen. Er worden handtekeningen gezet 
om de bouw officieel te laten star-
ten. De pers zal hier ook bij aan-
wezig zijn en we maken er daar-
om een feestelijk geheel van.  

Laatste reminder ouderbijdrage 
Afgelopen weken hebben we een aantal keer 
de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage on-
der uw aandacht gebracht. De activiteitencom-
missie is erg blij met de betalingen tot nu toe. 
Hierbij willen zij nog een laatste reminder sturen 
om het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage 
te bevorderen. Alvast bedankt voor de betaling! 
We vragen een vrijwillige ouderbijdrage 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 Basis-
school De Kreeke. Vergeet hierbij dan niet de 
naam van uw kind(eren) en de groep(en) te ver-
melden.  

Kerstactie  
Om de feestdagen goed door te komen zijn we 
paar weken geleden gestart met een verkoop-
actie. In samenspraak met Chocolaterie      
Mauritsz uit Axel kunnen kinderen een drietal 
zaken verkopen. Met de opbrengst willen we 
iets extra’s creëren bij de activiteiten zoals Car-
naval, Koningsspelen en het eindfeest. Daar-
naast willen we ook het buitenspelmateriaal 
aanvullen. Via deze link kunt u nog steeds blij-
ven verkopen. De actie duurt tot 11 december. 
In de week van 19 december kunnen de kin-
deren alles afleveren bij de mensen.  

Belrondje naar ouders 

In de week van 19 december 
zullen alle leerkrachten u bellen 
tijdens onze jaarlijkse belrondje. 
Enerzijds heeft het als doel om u 
kort bij te praten over de ontwik-
kelingen van uw kind(eren) en 
heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen. 
Anderzijds willen wij u ook persoonlijk fijne 
feestdagen toewensen. U kunt een telefoontje 
verwachten tussen maandag 19 december en 
donderdag 22 december. Heeft u een gemiste 
oproep? Dan kunt u vanuit school nog een tele-
foontje verwachten. Indien nodig zullen sommi-
ge ouders op school worden uitgenodigd. 

Echte kerstbomen 
Dit schooljaar zullen we voor het  
eerst met echte kerstbomen de  
school versieren. Deze bomen zijn gesponsord 
door Kerstbomenverkoop Graafjansdijk B 63A. 
Wanneer uw kind(eren) allergisch is voor de 
echte kerstbomen, wilt u dit dan aangeven bij de 
leerkracht. We kunnen dan passende maatrege-
len treffen. De bomen worden in de week van 6 
december geplaatst. Dat zal gezellig worden!! 

https://kreeke.chocolateriemauritsz.nl/

