
Nieuwsbrief Februari 2023 

Voorwoord 

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

Team De Kreeke 

Agenda Februari 
 
9 februari  
Skate Clinic 5 t/m 8 
 
13 februari  
Uitnodiging + plannen ouder-
gesprekken 27 feb t/m 3 maart 
 
13 t/m 16 februari 
Adviesgesprekken groep 8 
 
14 februari 
MR-vergadering 
 
17 februari 
Carnavalsviering 
 
18 februari t/m 26 februari 
Carnavalsvakantie 
 
27 februari t/m 3 maart 
Oudergesprekken 
 
28 februari  
Cultuurmenu groep 1/2  
 
3 maart  
Rapporten/Portfolio’s mee 
 
  
 

 

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

Nationale Voorleesdagen  
In de periode van 25 januari tot en met 2 februari zijn het De Natio-

nale Voorleesdagen. In deze periode hebben wij als leerkrachten 

allemaal bij elkaar voorgelezen en zijn ouders/verzorgers en opa’s/

oma’s in de klas geweest om voor te lezen. Voor de kinderen na-

tuurlijk super leuk dat niet de juf een keer voorleest maar juist een 

ouder/verzorger/opa of oma. Daarnaast hebben de kinderen ook de 

mogelijkheid gekregen om extra voor te lezen. Hieronder een aantal 

foto’s van het voorlezen in de klassen.   

IKC Studiemiddag 
Woensdag 18 januari hadden de leerkrachten van De Kreeke een studie-

middag. Tijdens deze studiemiddag hebben we met name gesproken over 

het ontwikkeltraject Leren Anders Organiseren. De laatste maanden zijn 

we druk bezig om de leerstof anders aan te bieden. Tijdens de studiedag 

zijn we dieper ingegaan op bewegend– en buiten leren, maar hebben we 

ook gesproken over onze ‘toetscultuur’ . Wat gaan we nog wel toetsen, 

hoe toetsen we dat, hoe gaan we dat noteren, hoe koppelen we dat terug 

aan leerlingen én ouders, maar nog belangrijker is de vraag waarom. Ver-

derop in deze nieuwsbrief zult u lezen dat bijvoorbeeld het komende ou-

dergesprek de laatste keer zal zijn in de huidige vorm.  

Het tweede gedeelte van de studiemiddag hebben we samen met de kin-

deropvang opgepakt. Hierbij zijn we aan de slag gegaan met de Growth 

Mindset. In de basis komt het erop neer dat we als toekomstig IKC team 

allemaal vanuit een Growth Mindset naar leerlingen willen kijken. We willen 

ze de ruimte geven om te groeien, te denken in kansen en mogelijkheden 

en met name ook te kijken naar de talenten van de kinderen en niet naar 

de onmogelijkheden. Via deze link kunt u een filmpje(5 min.) bekijken 

waarin wordt uitgelegd waar Growth Mindset overgaat. Alle medewerkers 

gaan in ieder geval de rest van dit schooljaar hier mee aan de slag. In juli 

hebben we nog een laatste sessie. Wij kijken er in ieder geval naar uit!! 

Luizenpluizen  
In de eerste week na de kerstvakantie was er een luizencontro-

le. Nadat alle kinderen waren gecontroleerd, werd aangegeven 

dat de school wederom luizenvrij is. Blijf er uiteraard als ouder/

verzorger thuis nog steeds op letten en stel school z.s.m. op de 

hoogte indien u neten en/of luizen tegenkomt.  

mailto:dekreeke@ogperspecto.nl
https://dekreeke.ogperspecto.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=KUWn_TJTrnU


Adviesgesprekken groep 8 
In de week van 13 februari staan er voor de leer-
lingen en ouders van groep 8 de adviesgesprekken 
op het programma. Voor 1 maart moeten deze ad-
viezen gegeven worden. Het advies heeft te maken 
met het niveau van het voortgezet onderwijs. Dit 
advies hebben we als school zorgvuldig opgebouwd 
en bestaat uit meerdere elementen. Hierbij moet u 
denken aan bijvoorbeeld de resultaten van de afge-
lopen schooljaren, de huiswerk-leerattitude en de 
sociaal-emotionele ontwikkeling. Al deze zaken sa-
men vormen vervolgens het schooladvies. Met dit 
advies kunnen de leerlingen zich inschrijven op een 
middelbare school naar keuze. Het advies is in over-
leg met Juf Joscha, Juf Merel en Meester Coen tot 
stand gekomen.  
Ter voorbereiding op de echte CITO toets, zullen de 
leerlingen van groep 8 de komende periode een 
proefcito maken om alvast te ervaren hoe het is om 
zo’n toets te maken.  

Wist u dat? 
• Er 31 januari een brainstormavond was voor het 

Open Huis van donderdag 20 april?  

• We achter de schermen al een beetje bezig zijn om 
hier weer een spetterend feest van te maken? 

• Er op 9 maart weer een luizenpluis gepland staat? 

• Er na de Carnavalsvakantie 8 weken school zijn tot 
aan de meivakantie?  

• Juf Chantal, Juf Joscha en Meester Coen naar 
nieuwe scholen zijn geweest om inspiratie op te 
doen voor onze eigen nieuwbouw? 

• Zij rond maart/april naar een groothandel gaan om 
nog meer inspiratie op te doen?  

• Kinderen t.z.t. worden betrokken bij de keuze? 

Carnavalsfeest 
Vrijdag 17 februari staat in het teken van het Carna-
valsfeest op De Kreeke. We zijn nu aan het kijken 
hoe we dit feest weer onvergetelijk kunnen maken. 
We gaan in ieder geval lekker hossen en meezin-
gen met de echte Carnaval krakers. Ook de plaat-
selijke Carnavalsvereniging De Koeters zullen aan-
wezig zijn. U krijgt t.z.t. nog een aparte brief over dit 
feest.   

Bibliotheek op school 
De Nationale Voorleesdagen zijn bijna voorbij, 
maar dat betekent niet dat wij stilzitten op het ge-
bied van lezen. De bibliotheek op school heeft een 
flinke impuls gekregen. We komen nu aan bij de 
volgende stap en dat is een uitleensysteem. Dit 
maakt het mogelijk dat kinderen boeken kunnen 
lezen op school én thuis. Als school zijn we daarom 
op zoek naar ouders die in de ochtend willen hel-
pen met het scannen van de boeken. Dagen en 
tijdstippen zijn allemaal nog te overleggen, maar 
voorkeur gaat uit naar 2 ochtenden tussen 8.30 uur 
en 8.50 uur. 

Ben je geïnteresseerd en wil je 
meer weten over het uitleensys-
teem? Stap dan binnen en ga het 
gesprek aan met de directeur.   

Oudergesprekken ’oud’  
In de week van 27 februari staan de oudergesprek-

ken op de planning. De planning voor de ouderge-

sprekken loopt via de planner van de Parro-app. Tij-

dens het gesprek zullen de leerkrachten de CITO-

resultaten en het rapport met u bespreken. Voor de 

leerlingen van de groepen 4 t/m 7 is het van belang 

dat de kinderen bij dit gesprek aanwezig zijn. Op 

deze manier worden leerlingen betrokken bij het ei-

genaar zijn van hun eigen ontwikkeling. U krijgt in de 

week van 13 februari een uitnodiging.  

Vernieuwingen 
Zoals eerder al is aangegeven hebben we als team 

gesproken over onze ‘toetscultuur’. Het afnemen van 

toetsen staat in relatie met de ontwikkeling van de 

leerlingen. Juist die ontwikkeling willen we graag met 

u delen, maar niet op de manier zoals u dat gewend 

bent. We willen meer toewerken naar een ontwikkel-

gesprek, waarbij we gaan inzoomen op waar het 

kind nu daadwerkelijk staat in zijn/haar ontwikkeling 

op elk vakgebied.  

Daarnaast zijn we in alle groepen aan het proeftui-

nen om op een andere manier rekenen aan te bie-

den. Bewegend leren komt bijvoorbeeld steeds meer 

terug. Ook kijken we waarin groep 1 t/m 4 elkaar 

kunnen aanvullen en willen we de overgang van 

groep 2 naar groep 3 verder ontwikkelen.  

Deze ontwikkelingen willen we inzichtelijk maken. De 

komende weken/maanden zullen we als team hier 

verder mee aan de slag gaan. Een verandering is 

niet op 1 dag geregeld, dat vraagt tijd, maar ook uit-

proberen. We zullen u als ouder/verzorger hierover 

inlichten op een interactieve manier. Achter de 

schermen zijn we namelijk bezig met het maken van 

vlogs, waarin de ontwikkelingen worden besproken. 

Bij vragen kunt u terecht bij de directeur.  

Mijlpaal: 100 + leerlingen 
We hebben als school na 8 jaar tijd weer een mijl-
paal behaald, want na de Kerstvakantie hebben we 
de grens van 100 kinderen bereikt. Op dit moment 
zitten er 102 leerlingen op school en groeien we 
naar verwachting uit tot 105/106 leerlingen.  


