
Nieuwsbrief Oktober 2021 

Terugblik start schooljaar 2021-2022 
Op maandag 6 september stond de opening van het schooljaar 
gepland. Alle kinderen waren gelukkig weer aanwezig na de zo-
mervakantie. Voor iedereen was het weer even wennen; een nieu-
we juf of een ander lokaal. De eerste dag stond met name in het 
teken van kennismaken en elkaar bijpraten over de zomervakantie. 
In de ochtendpauze zijn we met zijn allen knallend het nieuwe 
schooljaar ingegaan.  

Inmiddels zijn we nu zo’n vier schoolweken onderweg en de struc-
turen zijn weer duidelijk zichtbaar in school. Alle kinderen hebben 
hun draai weer gevonden en hebben het naar hun zin. Ook dit 
schooljaar gaan we er weer iets moois van maken. Wij hebben er 
als team in ieder geval heel veel zin in!  

 

Voorwoord 

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

Team De Kreeke 

Agenda oktober 
 
5 oktober   
GGD + Aan-Z + Praktijkonder-
steuner op school 8.30-9.00 
 
5 oktober 
Juffendag 
 
5 oktober 
MR-vergadering 
 
6 oktober 
Elevantio-dag: Leerlingen vrij! 
 
6 oktober 
Start Kinderboekenweek 
 
15 oktober 
Start Weerbaarheid groep 7/8  
 
14 oktober 
Vergadering Activiteitencom-
missie 
 
23 t/m 31 oktober 
Herfstvakantie 
 
 

Vraag vanuit team : 
Helaas hebben we niet genoeg 
koptelefoons op school. We 
willen daarom vragen of leer-
lingen uit groep 3 t/m 8 zelf  
oordopjes van thuis kunnen 
meenemen? 
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Professionalisering Team De Kreeke 
De komende weken staan er voor het team van De Kreeke een 
aantal cursussen en opleidingen op de planning. Deze zijn ont-
staan naar aanleiding van de evaluatie van het vorige schooljaar. 
Hieronder een korte toelichting op de verschillende cursussen en 
opleidingen die ten goede komen aan de ontwikkeling van de kin-
deren: 
1. IKC: Dit schooljaar zullen er drie momenten zijn, waarbij we sa-

men met de kinderopvang en peuterspeelzaal toewerken naar 
een Integraal Kindcentrum. Dit jaar zal het beleidsplan worden 
geschreven en gaan we als IKC team toewerken naar harmoni-
satie en implementatie. U wordt t.z.t. nog geïnformeerd.   

2. Onderbouwd : De methode waar groep 1/2 mee werkt. Met de 
cursus willen we graag nieuwe inzichten verkrijgen en ons verder 
ontwikkelen op werken in groep 1/2. Juf Rianne en Juf Anne 
gaan hiermee aan de slag.  

3. Eigenaarschap Leerlingen : Dit schooljaar zullen we als team 
meerdere keren bij elkaar komen om dit verder te ontwikkelen. 

4. Snappet : Vanaf dit schooljaar werken we in de groepen 5 t/m 8 
met Snappet. Een online verwerkingsinstrument waarop kin-
deren rekenen, taal en spelling uitvoeren. Om dit goed onder de 
knie te krijgen, hebben de leerkrachten vier bijeenkomsten. 

5. Leeruniek : Vanaf dit schooljaar zullen de leerkrachten met dit 
programma gaan werken. Het is een online tool die alle gege-
vens van leerlingen analyseert en daar automatisch acties op 
uitzet. Op deze manier hebben we onze leerlingen goed in beeld.  
Om effectief met dit programma te kunnen werken hebben we 
als team vier trainingen dit schooljaar.  

6. Als laatste zullen Juf Merel en Juf Joscha een cursus volgen 
over gedrag in groep 7/8. Juf Chantal zal een opleiding volgen 
voor taal-leescoördinatie en Juf Femke een cursus over gesprek-
ken voeren met kinderen i.c.m. eigenaarschap.   
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Update vernieuwbouw 

Op 15 september was er een informatieavond 
waar bewoners en belangstellenden van West-
dorpe informatie konden ophalen over de be-
oogde vernieuwbouw. De gemeente Terneuzen 
was aanwezig en namens school was onze di-
recteur aanwezig, die samen met Mandy de 
Baere van de kinderopvang geïnteresseerden 
te woord stond over de ontwikkeling van een 
IKC. Op de avond is aangegeven dat het huidi-
ge hoofdgebouw volledig zal worden gestript en 
opnieuw wordt ingericht. Daarnaast zal er nog 
stuk worden aangebouwd bij het hoofdgebouw. 
Het volledige IKC (Integraal Kindcentrum) zal 
dan gehuisvest worden in 1 gebouw. Dat bete-
kent dat kinderopvang, peuterspeelzaal, BSO 
en school in de toekomst onder 1 dak vallen. 
Dit voorstel zal begin oktober naar de gemeen-
teraad gaan en in de eerste week van novem-
ber zal daarover een besluit worden genomen. 
Bij een positief besluit zal het IKC team i.s.m. 
een architect in 2022 aan de slag gaan met in-
richting van ruimtes. U krijgt t.z.t. hiervan een 
update.   

Wist u dat? 
• Het team 6 oktober een studiedag op school heeft 

met de nieuwe Elevantio organisatie? 
• Vanwege Corona dit wederom op school zal plaats-

vinden? 
• Het team aan de slag gaat met de kernwaarden 

van de nieuwe organisatie? 
• Het thema van de Kinderboekenweek dit jaar 

‘Worden wat je wil’ is?  
• We in de klassen hier aandacht aan schenken? 
• Kelly van der Meulen onze nieuwe verkeersouder 

is? 
• Er voor dit jaar een activiteitenkalender wordt ge-

maakt, speciaal voor verkeer?  
• We hiermee proberen ons Veilig Verkeers-

label te behalen als school? 
 
 

1 oktober telling 

Op 1 oktober 2021 telt basisschool De Kreeke 95 
leerlingen. Dat betekent dat we t.o.v. vorig jaar weer 
gegroeid zijn en dat we wederom meer leerlingen 
hebben dan de prognose. Als school zijn we hier ui-
teraard erg blij mee, omdat we hiermee laten zien dat 
we elk jaar tussen de 90 en 100 leerlingen blijven. 
Ook onze financiën hangen af van het leerlingaantal, 
dus dat betekent ook dat onze formatie niet zal ver-
anderen.   

Extra ondersteuning Juf Merel 
Op maandag tot en met woensdag is juf Merel aan-
wezig op school. Zij ondersteunt juf Elly in groep 3/4 
en geeft 2 middagen extra instructie aan groepjes 
kinderen. Ook is zij verantwoordelijk voor de leerlin-
genzorg. Zij helpt leerkrachten en ouders met hulp-
vragen over kinderen. Wanneer er een hulpvraag is 
gaat zij dit onderzoeken en kijken wat een passende 
oplossing is. U mag altijd contact opnemen met juf 
Merel als u vragen heeft over uw kind.  

Vrijwillige ouderbijdrage 
We hopen dit jaar, ondanks COVID19, toch 
wat meer activiteiten door te laten gaan. Uiter-
aard wel met gepaste maatregelen. Om deze 
activiteiten tot een succes te maken hebben 
we een zeer actieve Activiteitencommissie. 
Echter, aan de meeste activiteiten zit wel een 
kostenplaatje. Daarom vragen we een vrijwilli-
ge ouderbijdrage van €20 per kind. In een 
aparte brief heeft u hierover extra informatie 
gekregen. Alvast bedankt voor uw bijdrage! 
U kunt het bedrag van €20 per kind overma-
ken op onze rekening met als nummer:  
NL94 RABO 0157 6025 08 ten name van 
Stichting Vrienden van Basisschool De Kreeke. 
Vergeet hierbij dan niet de naam van uw kind
(eren) en de groep(en) te vermelden.  

Aan-Z consulent 

Vanuit Aan-Z is er een maatschappelijk werkster aan-
gesloten bij onze school. Bij haar kunt u terecht voor 
allerlei vragen rondom opvoeding,          
opgroeien, rouwverwerking, scheiding, 
sociale vaardigheden en zelfvertrouwen. 
Voor onze school is dat Susanne      
Boonman. 
E-mail : s.boonman@aan-z.eu 
Tel. : 06 – 40486138  

GGD consulent 
Maandelijks zal er vanuit de GGD een consu-
lent aanwezig zijn op school, die samen met de 
Aan-Z consulent ouders te woord staan. Vanuit 
de GGD zal vanaf november Karlijn Peters het 
aanspreekpunt zijn. In de maand oktober zal 
Sarina Dekker nog aanwezig zijn namens de 
GGD. U kunt de GGD-consulenten bereiken 
via : karlijn.peters@ggdzeeland.nl 
       sarina.dekker@ggdzeeland.nl 
Hieronder de data dat GGD en Aan-Z           
aanwezig zijn : 
5 oktober  14 juni  
2 november 5 juli 
7 december 
1 februari 
5 april 

Opgave enquête leefbaarheid 

Vrijdag 24 september is er binnen Westdorpe na-
mens school, kinderopvang en gemeente Terneuzen 
een oproep gedaan om mee te doen aan een enquê-
te over de leefbaarheid binnen Westdorpe. Tot nu toe 
hebben al 8 mensen zich opgegeven. Om een valide 
onderzoek te kunnen doen hopen we dat meer men-
sen zich nog opgeven. Heeft u dus interesse, dan 
kunt u zich nog opgeven : dekreeke@ogperspecto.nl  
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