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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

Agenda Mei

Skate Clinic

Woensdag 6 april stond voor groep 3 t/m 8 de skate clinic op het
programma. Onder leiding van een aantal zeer ervaren skaters kregen de kinderen tips om beter te kunnen skaten. Daarnaast was er
ook de mogelijkheid om wat stunts uit te voeren. Het was een geslaagde ochtend.

10 mei
Vergadering Activiteitencommissie
17 mei
Open Huis
19 mei
Remweg Demo gr. 5 t/m 8
20 mei
Mini Ropa Run groep 8
24 mei
Klankbordgroep Nieuwbouw
19.30—21.30

Paasviering

Op 13 april hebben we vanaf 10.30 als school gezamenlijk de
Paasviering gehouden. Elke groep had iets leuks voorbereid; van
een dansje, een liedje, een gedicht, een paar wensen tot een klein
toneelstuk. Daarna zijn er nog paaseitjes verstopt en gezocht. Als
afsluiter kregen alle kinderen nog een lekkere traktatie.

25 mei
Verkeersvoorstelling gr.1 t/m 4
26 & 27 mei
Hemelvaart + Brugdag
Leerlingen zijn vrij!!
31 mei
MR-vergadering

Koningsspelen + Sponsorloop

Op de laatste schooldag voor de meivakantie hebben we met zijn
allen de Koningsspelen gehouden in de ochtend. Alle leerlingen
van groep 3 t/m 8 door elkaar werden er allerlei intensieve spelletjes gedaan. Ook groep 1/2 heeft allerlei leuke spellen gedaan. Na
een echte Koningslunch hebben we in de middag een sponsorloop
gehouden op de voetbalvelden van Ria W. We hebben in totaal
€1602 opgehaald, die we zullen schenken aan drie verschillende
doelen; Vastenactie, Mini Ropa-Run en Ria Westdorpe.

CITO Eindtoets groep 8
In de laatste week voor de meivakantie hebben
de leerlingen van groep 8 drie ochtenden besteed aan het maken de Eindcito. Een allerlaatste meting, voordat de kinderen aan het einde
van dit schooljaar de overstap maken naar het
voortgezet onderwijs. De Eindcito is een bevestiging van het eerder gekregen advies. In de
week van 16 of 23 mei zullen de resultaten met
de leerlingen en ouders worden gedeeld.

Open Huis

Nog even en dan kunnen we eindelijk, na twee
jaar Corona, onze deuren weer voor iedereen
openen. Op dinsdag 17 mei zullen van 17.00
uur tot 19.30 uur de deuren geopend zijn om de
school en kinderopvang te bezoeken. De kinderen kunnen hun gemaakte werkjes laten zien
en er is een speurtocht door de school. Daarnaast zijn er verschillende clubs en verenigingen uit het dorp aanwezig, zodat we iedereen in
verbinding met elkaar brengen. Het belooft een
gezellige avond te worden. Komt u ook?

Mini Ropa Run

Vrijdag 20 mei lopen 8 leerlingen uit groep 8 de
Mini Ropa Run. Een hardloopevenement waarbij het team in totaal een afstand van ongeveer
60 kilometer aflegt. Door middel van aflossen
kunnen lopen de leerlingen gemiddeld zo’n 500
meter per keer. De route komt langs alle deelnemende scholen. Meester Coen zal samen
met enkele ouders deze dag begeleiden. Op
school zal Juf Joscha voor een warm ontvangst
zorgen, wanneer het team voorbij komt. Een
deel van de opbrengst van de Sponsorloop zullen we als team schenken aan
de Mini Ropa Run. Deze
stichting haalt geld op om het
leven van kankerpatiënten zo
draaglijk mogelijk te maken.

Status Vernieuwbouw

Afgelopen weken zijn de teams van school en
kinderopvang samen gekomen met een architect om de eerste wensen en ideeën aan te
geven voor het nieuwe gebouw. In de komende week tot aan zomervakantie staan er nog 2
sessies op de planning, waarbij een kleiner
gezelschap samenkomt om iets meer op detailniveau het ontwerp te bespreken. Op de
eerste klankbordgroep vergadering van dinsdag 24 mei zullen we ook een verkenning maken over de invulling rondom de school; denk
hierbij bijvoorbeeld aan parkeergelegenheid.

Schoolreis + Kleuterfeest

Vrijdag 17 juni is het dan eindelijk zo ver; de kinderen van groep 3 t/m 8 gaan dan op schoolreis
naar de Efteling. De informatie rondom deze activiteit krijgt u nog, maar niet geheel onbelangrijk
om alvast te vermelden, is dat we stipt om 8.00
uur vertrekken en omstreeks 19.30 uur terug
op school zijn. De kleuters zullen deze dag op
school het Kleuterfeest houden, waarbij ze allerlei verschillende spelletjes zullen doen. De kleuterjuffen zullen t.z.t. hierover nog een bericht
versturen.

Gebruik van de Parro app

We werken al enige tijd met Parro om goed met
elkaar te communiceren. Zeker in de Corona
periodes waren er korte lijntjes en werd de app
goed gebruikt. Nu de maatregelen allemaal geschrapt zijn, willen we vanuit school toch een
aantal aandachtspunten meegeven.
•
Onder schooltijd zijn leerkrachten bezig
met de leerlingen in de klas. Zij kunnen
daarom niet direct op berichten reageren.
•
Na schooltijd zullen leerkrachten tot ongeveer 17.00/18.00 uur reageren. Uitzonderingen daar gelaten.
•
Wanneer uw zoon/dochter na schooltijd bij
iemand gaat spelen of met iemand anders
meegaat, dan kunnen leerkrachten op de
hoogte worden gesteld, maar blijf er wel
rekening mee houden dat leerkrachten dit
niet altijd lezen. Neem in zulke situaties
ook zelf als ouder hierin uw verantwoordelijkheid.

Inlooptijd 8.15 uur—8.25 uur

Bij deze willen we benadrukken dat de inlooptijd
voor school van 8.15 uur tot 8.25 uur is. Op deze manier kunnen we om 8.30 uur starten met
onze lessen. We merken dat de laatste tijd sommige leerlingen geregeld pas na 8.30 uur de
klas binnen komen. Dit is voor de leerling zelf
niet prettig, maar ook voor de rest van de klas
en de leerkracht kan dit storend zijn. Gelieve
hier rekening mee te houden en uw eigen verantwoordelijkheid te pakken. Alvast bedankt.

Wist u dat?
• Er na de meivakantie nog 11 weken zijn tot

aan de zomervakantie?

• Er nog een hoop leuke dingen in het vooruit•
•
•
•

zicht liggen?
We op school bezig zijn om een echte schoolbibliotheek te realiseren?
Juf Chantal hier druk mee bezig is?
We na de meivakantie alweer voorzichtig beginnen met de planning van volgend schooljaar?
U rond begin juni de formatie voor volgend
schooljaar te horen krijgt?

