
Nieuwsbrief Juli 2022 

Schoolreis 
Vrijdag 17 juni zijn we met groep 3 t/m 8 op schoolreis geweest 
naar De Efteling. Met enige vertraging zijn we rond 8.45 uur ver-
trokken, maar om 11.00 uur zaten alle kinderen in de eerste attrac-
tie. Mede door het zonnetje was het een onvergetelijke dag. Alle 
kinderen hebben in het park nog lekker kunnen genieten van een 
frietje met een snack. Op de terugweg werd er gezellig gezongen 
en uiteraard zaten alle kinderen weer verstopt onder de stoelen. Al 
met al een geslaagde dag. Hieronder enkele foto’s.  

Voorwoord 

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

Team De Kreeke 

Agenda  juli 
 
8 juli 
Studiedag : leerlingen vrij !! 
 
11 juli t/m 14 juli 
Oudergesprekken 
 
14 juli 
Doorschuifmiddag 
 
18/19/20 juli 
Afscheidsdagen groep 8 
 
19 juli 
Afscheidsavond groep 8 
 
20 juli 
Rapport mee 
 
21 juli 
Eindfeest + start vakantie 
 
22 juli 
Collectieve vrije dag Elevantio 
 
Ter info: 
5 september 
Start schooljaar 2022-2023 
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Oudergesprekken 
In de week van 11 juli staan de oudergesprekken op de planning. 

Van maandag 11 tot en met donderdag 14 juli zullen dit keer de 

oudergesprekken weer fysiek plaatsvinden. U krijgt maandag 5 juli 

hiervoor een uitnodiging en u kunt vervolgens via 

Parro zelf een geschikt moment inplannen. 

Kleuterfeest 
Op dezelfde dag als de schoolreis vond ook het kleuterfeest plaats. 

Samen met de peuters van Olleke Bolleke hebben de kinderen ge-

noten van een aantal leuke activiteiten. De dag begon met een 

show van Tijl Damen, waarna kinderen zich konden laten schmin-

ken, springen op het springkussen en stoepkrijten. Tussendoor kre-

gen de kinderen een lekker plakje cake met slagroom en versier-

sels van de juffen. In de middag heerlijke pannenkoeken gebakken 

door de activiteitencommissie. Kortom, ook een geslaagde dag! 
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Studiedag 8 juli 
Vrijdag 8 juli heeft het team een studiedag. Op 
deze dag zijn de leerlingen vrij, maar gaan de 
leerkrachten keihard aan de slag. Zo zullen we 
als team de CITO-opbrengsten en het afgelo-
pen schooljaar evalueren. Daarnaast gaan we 
ook aan de slag met de voorbereiding voor het 
komende schooljaar. Belangrijke zaken zijn de 
jaarplanning en de overdracht van leerlingen 
van de ene leerkracht naar de andere. Tevens 
zullen we samen met kinderopvang weer een 
IKC studiemiddag hebben en is er ook een 
teambuildingsactiviteit. 

Wist u dat? 
• Dit de laatste nieuwsbrief is van dit school-

jaar? 
• Het nieuwe schooljaar begint op maandag 5 

september? 
• Het team op donderdag 1 september een 

startvergadering heeft? 
• Wij weer uitkijken naar het nieuwe schooljaar? 

Eindfeest 
Op donderdag 21 juli gaan we met zijn allen het 
einde van het schooljaar én het begin van de 
zomervakantie vieren. Voor de kinderen zijn er 
allerlei verschillende activiteiten te doen en wor-
den ze die dag getrakteerd op allerlei lekkers. 
De kinderen hoeven die dag geen eten en drin-
ken mee te nemen. Over de verdere invulling 
krijgt u t.z.t. nog een apart schrijven. We gaan er 
in ieder geval een spetterend eindfeest van ma-
ken. Mochten kinderen nog interesse hebben in 
de talentenshow, vergeet dan niet om op te ge-
ven. Dit kan nog tot 8 juli.   

Jaarkalender schooljaar 2022-2023 

Op de studiedag van vrijdag 8 juli zullen we als 
team de jaarkalender voor volgend schooljaar 
bespreken. In het kader van IKC ontwikkeling 
stemmen we hierbij goed af met de kinderop-
vang. We kijken dan bijvoorbeeld naar de vrije 
dagen, de gezamenlijke activiteiten en de stu-
diedagen. U ontvangt in de laatste schoolweek 
van ons de nieuwe jaarkalender met daarbij de 
vernieuwde schoolgids. Na de zomervakantie 
zal er uiteraard nog een reminder worden ge-
stuurd.  

Doorschuifmiddag 
Donderdagmiddag 14 juli houden wij op school 
de doorschuifmiddag. Dat betekent dat alle kin-
deren die middag kennis zullen maken met hun 
nieuwe leerkracht(en). Ook worden er alvast 
kleine activiteiten gedaan met de kinderen; dit 
zal met name gericht zijn op groepsvorming en 
de manier van werken in de groep.  

Afscheidsactiviteiten groep 8 
Het einde van het schooljaar komt langzaam in 
zicht en dat betekent voor veel kinderen de 
overstap naar een nieuwe groep. Voor de kin-
deren van groep 8 is deze stap extra spannend  
want zij zullen overgaan naar het voortgezet 
onderwijs. Om het afscheid van onze school 
tot een succes te maken, zullen er in de laatste 
weken een aantal activiteiten plaatsvinden om 
dit geheel onvergetelijk te maken. Het beloven 
drie leuke dagen te worden met een officiële 
afscheidsavond op dinsdag 19 juli. Juf Joscha 
zal de ouders en leerlingen van groep 8 bin-
nenkort inlichten middels een brief.  


