
Nieuwsbrief Maart 2023 

Voorwoord 

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

Agenda Maart 
 
3 maart 
Rapport mee 
 
7 maart & 23 maart 
GGD op school  
 
9 maart 
Luizenpluis 
 
17 maart 
Nationale Pannenkoekdag 
U krijgt hierover nog een bericht t.z.t. 

 
18 maart 
Opschoondag Westdorpe 
 
5 april 
Paasviering 
U krijgt hierover nog een bericht t.z.t. 

 
6 april t/m 10 april 
Lang Paasweekend 
 
14 april 
Koningsspelen 
U krijgt hierover nog een bericht t.z.t. 

 
17 april t/m 21 april 
Verhuisweek  
U krijgt hierover nog een bericht t.z.t. 

 
20 april 
Open Huis 
 
Bericht t.a.v. Opschoondag : 
Op zaterdag 18 maart zal er van 8 tot 
12 uur een mobiele milieustraat zijn 
bij de Dierenweide. Vanaf 13.00 uur 
tot 16.00 uur kunt u meedoen met de 
zwerfvuilactie. Als u klaar bent, kunt 
u bij De Baeckermat de vuilniszak 
inleveren en krijgen de kinderen een 
gratis pannenkoek. 

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

Voorleeskampioen Roos 
Donderdag 9 februari mocht Roos uit groep 8 namens De Kreeke 
meedoen aan de voorrondes van de Nationale Voorleeswedstrijd 
in Axel. Samen met nog 8 andere kandidaten werd er gestreden 
om 2 finaleplekken. Roos lukte het om deze plek te bemachtigen. 
Roos, van harte gefeliciteerd en veel succes tijdens de Zeeuws-
Vlaamse finaleronde op donderdag 23 maart. Zet 
hem op.  

Carnavalsviering 
Op vrijdag 17 februari werd het begin van Carnaval in Westdorpe 
op De Kreeke gevierd. Alle kinderen kwamen verkleed naar school 
en er waren in de klassen leuke activiteiten te doen. CV De Koeters 
waren deze dag ook aanwezig om het hossen nog gezelliger te ma-
ken. Ook tijdens de lawaaioptocht door Westdorpe was het erg ge-
zellig. Om 2 uur begon officieel de Carnavalsvakantie. Bij deze wil-
len we Goethals bedanken voor het sponsoren van de broodjes en 
CV De Koeters bedanken voor het sponsoren van het tussendoortje 
op school. Als laatste willen we ook de ouders uit de activiteiten-
commissie bedanken voor al hun inzet. We kijken alweer uit naar 
volgend schooljaar.  

Schaaktoernooi 
Woensdag 15 februari organiseerde Meester Manuel een schaak-
toernooi voor scholen uit de gemeente Terneuzen. Ook De Kreeke 
deed mee aan dit schaaktoernooi. Voor onze school deden Lieve, 
Stephanie en Valkirya hun uiterste best. Tegen 16 andere scholen 
werd er gestreden. De kinderen hebben genoten en De Kreeke 
goed vertegenwoordigd. We zijn trots op jullie!  

mailto:dekreeke@ogperspecto.nl
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Sponsoren 
Onze activiteitencommissie is actief bezig ge-
weest met het zoeken van sponsoren. Deze 
sponsoren doneren een bedrag of een dienst, 
die ten goede komt aan de kinderen. Hierbij wil-
len we graag de volgende bedrijven bedanken: 
Hubo Westdorpe, H4A, IDK bv, Farmwood, 
Buurtsuper Goethals en Dierenartspraktijk 
De Molenkreek 

Update Vernieuwbouw 
Op dit moment loopt het proces nog 
steeds door. We zijn nu hard bezig 
om de tijdelijke huisvesting in orde te 
maken. Binnenkort zullen aannemers 
gaan starten om het bijgebouw in te 
richten, zodat we daar met een hele 
school in kunnen.  

Tijdens de verhuisweek, die vooralsnog gepland 
staat in de week voor vakantie, moeten de kin-
deren gewoon naar school en krijgen ze les, 
maar zullen wel groep 5 t/m 8 in fases verhui-
zen. Groep 8 maakt in die periode nog de Eind-
cito. We zullen er in ieder geval alles aan doen 
om de verhuizing zo efficiënt mogelijk te laten 
verlopen. U krijgt t.z.t. nog een nader bericht.  

Onderwijsontwikkelingen vervolg 
U zult snappen dat een onderwijsontwikkeling 
niet zomaar wordt doorgevoerd. We onder-
zoeken dit en gaan het uitproberen. Dit heet bij 
ons proeftuinen en dit doen we om erachter te 
komen wat bij ons op school wel of niet werkt.  

We begrijpen dat het wellicht vragen oproept, 
maar we willen graag de onderwijsontwikkelin-
gen met verschillende vlogs inzichtelijk maken 
voor u, zodat u ook ziet wat de verandering is. 
Een filmpje is pakkender dan een grote lap 
tekst. We werken hieraan, dus we hopen nog 
even op uw geduld. Mocht u vragen en/of op-
merkingen hebben, dan kunt u terecht bij de di-
recteur.  

Onderwijsontwikkelingen 
De antwoorden uit het oudertevredenheidson-
derzoek gebruiken wij om het schoolplan voor 
de komende vier jaar te schrijven. Op dit mo-
ment zijn we als team hard bezig om het 
schoolplan voor de periode 2023-2027 te schrij-
ven. Dat betekent dat we kijken naar onze ma-
nier van lesgeven en naar de behoeftes van de 
leerlingen.  

De komende maanden zullen we met name ge-
bruiken om te proeftuinen. Om als ouder/
verzorger niet helemaal verrast te worden, wil-
len we u graag alvast meenemen in onze on-
derwijsontwikkelingen.  

1. Een gevarieerd rekenaanbod, waarbij we 
meer gaan werken met concreet materiaal 
en bewegend, buiten leren prominent 
naar voren komt.  

2. We willen proeftuinen met 1 keer in de 
week een moment, waarbij groep 2 en 
groep 3 leerlingen samen een aanbod 
krijgen op reken– en taalonderwijs.  

Update Project + Open Huis 
In de laatste week voor de meivakantie is op 
donderdag 20 april het Open Huis. Hierbij ne-
men we ‘afscheid’ van ons gebouw en proosten 
we op de ‘start’ van de nieuwe school. Noteer 
deze datum alvast in uw agenda en kom zeker 
even langs. U krijgt nog uitnodiging t.z.t. Dit jaar 
zullen we het project door de verhuizing helaas 
wat kleiner opzetten dan u van 
ons bent gewend. Voor de 
leerlingen maken we er in ieder 
geval weer een leuke en edu-
catieve periode van. 

Oudertevredenheidsonderzoek 
Het is alweer even geleden, maar voor de 
Kerstvakantie was er de mogelijkheid om de 
vragenlijst in te vullen over de tevredenheid van 
de school. Naar aanleiding van de uitslagen is 
de directeur in gesprek gegaan met een viertal 
ouders. In dit gesprek is ingegaan op de ant-
woorden en is er een verdiepend gesprek ge-
voerd. Hieruit kwamen een aantal belangrijke 
actiepunten naar voren én waren er ook punten 
om trots op te zijn. Hieronder een aantal zaken 
om terug te geven aan u : 

• In 2018 scoorden we gemiddeld een 7,2 
en nu scoren we een 7,6 

• Van de 14 thema’s scoren we nu 1 thema 
onvoldoende en vraagt 1 thema extra aan-
dacht.  

• Het thema dat we onvoldoende scoren 
heeft te maken met het oude gebouw. Met 
de vernieuwbouw op komst, zal dit dus 
worden aangepakt.  

• Als team zullen we ervoor zorgen dat het 
plein en gebouw zo veilig mogelijk zijn.  

• Het huiswerk in 5 t/m 8 zullen we als team 
kritisch tegen het licht houden. 

• Als team zullen we in gesprek gaan over 
traktaties en hier duidelijkheid in verschaf-
fen en 1 lijn hanteren in de school.  

• Bij incidenten op school zullen we, indien 
nodig, ouders informeren via Parro.  

 

Mocht u het interessant vinden, dan kunt u via 
deze link nog een korte presentatie zien, die is 
gebruikt bij het gesprek met MR en ouders. We 
blijven openstaan als school voor feedback, dus 
als u alsnog wilt reageren, laat het dan zeker 
weten.  
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