
Nieuwsbrief Januari 2023 

Terugblik feestelijke laatste week 2022 
In de laatste week van 2022 stonden er een aantal feestelijke mo-
menten op de planning. Allereerst werd bekend dat we met het ver-
kopen van chocolade €733 hebben opgehaald. Een erg mooi be-
drag, wat allemaal ten goede komt aan de kinderen. Daarnaast was 
er woensdagochtend een officieel moment om de start van de 
nieuwbouw in te luiden. Met confetti, bouwhelmen op en handteke-
ningen zetten werd het voor iedereen een feestelijk moment. Op 
woensdagavond sloten we de feestweek af met een heerlijk kerstdi-
ner. Donderdagochtend hebben we spulletjes opgeruimd en om 
12.00 uur begon de Kerstvakantie.  

Voorwoord 

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

Team De Kreeke 

Agenda januari 
 
12 januari   
Start Mad Science (14.15 uur) 
 
11/12 januari 
Uitwisseling met Belgische 
school 
 
18 januari 
IKC Studiemiddag : let op dat 
leerlingen vanaf 12.00 uur vrij 
zijn!! 
 
20 januari  
Cultuurmenu groep 5/6 
 
23 januari 
Start midden toetsen CITO 
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Midden toetsen CITO  
Vanaf 23 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 carnavalsva-

kantie zullen de oudergesprekken voor groep 1 t/m 7 plaatsvinden 

en hierin zullen de resultaten van de toetsen ook worden bespro-

ken. U krijgt hiervoor half februari een uitnodiging.   

Mad Science gaat van start 
Donderdag 12 januari start de 1e sessie van Mad Science. 
Er hebben zich 13 kinderen opgegeven voor dit naschoolse 
aanbod. In totaal zijn er 4 bijeenkomsten, waarin de kin-
deren aan de slag gaan met techniek, proefjes en de we-
tenschap. De laatste les is op donderdag 2 februari. 

 Het team, de Activiteitencommissie en de 
MR van De Kreeke wensen iedereen een  

gezond en gelukkig 2023! 

Ronde tafel gesprekken 
Voor de vakantie heeft u een tevredenheidsonderzoek ingevuld. 
N.a.v. hiervan zouden we als school graag met u in gesprek gaan 
op de verschillende onderdelen. Via deze link kunt u zich opgeven 
voor een informeel ontwikkelgesprek met de directeur en een leer-
kracht. Wij rekenen op uw inbreng en feedback!   
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