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Voorwoord

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

Opening scholen

Afgelopen maandag 10 januari mochten we gelukkig weer naar
school, nadat we voor de kerstvakantie een weekje eerder dicht
moesten. Alle regels en afspraken blijven nog steeds geldig. Dat
betekent dat we adviseren om bij klachten te testen en thuis te blijven. Daarnaast wordt geadviseerd dat de kinderen uit de groepen
5 t/m 8 een mondkapje dragen bij verplaatsing binnen de school.
Voorlopig is het niet toegestaan dat ouders de school betreden.
Uiteraard zijn er altijd uitzonderingen, hierbij hopen
wij op uw begrip. Laten we hopen dat de situatie
snel de goede richting op gaat.

Agenda januari
10 januari
1e dag na de Kerstvakantie
21 januari
Nieuwjaarslunch
24 januari
Start midden toetsen CITO

Activiteiten

Voor de komende periode stonden er leuke activiteiten op het programma zoals cultuurmenu’s en het muziekproject. Helaas kunnen
en mogen deze activiteiten niet doorgaan. We zijn op dit moment
in gesprek met de organisaties om de geplande zaken vooruit te
schuiven.
Wat betreft de kerstviering, die is komen te vervallen. Ook hierover
zijn we met de activiteitencommissie druk in overleg om te kijken of
we een lunch kunnen organiseren om 2022 te
vieren. Voorlopig is het de bedoeling dat deze op
vrijdag 21 januari zal plaatsvinden. Hierover
krijgt u op korte termijn nog nader bericht.

Midden toetsen CITO

Vanaf 24 januari zullen in de groepen 3 t/m 7 de midden toetsen
van CITO worden afgenomen. Deze toetsen geven ons als school
inzicht in de ontwikkelingen van de leerlingen en hierop kunnen wij
vervolgens ons onderwijs weer aanpassen. Kort na de carnavalsvakantie zullen de oudergesprekken voor groep 1 t/m 7 plaatsvinden en hierin zullen de resultaten van de toetsen ook worden besproken. U krijgt hiervoor half februari een uitnodiging.

Het team, de MR en de Activiteitencommissie van De Kreeke wensen
iedereen een gezond en gelukkig
2022!

