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Elevantio dag woensdag 6 oktober 
Op woensdag 6 oktober hebben we als team een gezamenlijke stu-
diedag gehad met alle werknemers van de nieuwe scholengroep 
Elevantio. Vanwege Corona vond dit voor elk schoolteam plaats op 
de eigen locatie. Middels een videoverbinding hebben we gezamen-
lijk 2 masterclasses gevolgd. De middag stond in het teken van 
teambuilding en verbinding met het dorp. De kernwaarden van de 
nieuwe organisatie stonden de gehele dag centraal.  

De komende periode zullen we als school volledig overgaan in de 
nieuwe organisatie. Dat betekent bijv. dat alle e-mailadressen een 
andere titel krijgen; ogperspecto.nl zal veranderen in elevantio.nl. U 
zult t.z.t. op de hoogte worden gebracht van deze verandering, 
maar zal daar waarschijnlijk weinig last van ondervinden. Mocht u 
vragen en/of opmerkingen hebben over de nieuwe organisatie, kunt 
u altijd terecht bij de directeur.  

Voorwoord 

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

Team De Kreeke 
 

Agenda november 
 
2 november 
Spreekuur GGD + Aan-Z 
8.30-9.00 uur 
 
2 november 
Cultuurmenu groep 7/8 
 
3 november  
Nationaal Schoolontbijt 
 
4 november 
Herfstwandeling groep 1/2  
 
5 november 
Luizencontrole 
 
17 november 
Fietsmasters gr. 5, 6 en 7 
 
22 november 
Sinterklaasfeest 
 
 
 
  
 

 

De Kreeke 
Singel 43 
4554 CP Westdorpe 
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Groep 1/2 thema beroepen  
In het kader van het thema beroepen heeft groep 1/2 op 13 oktober 

een bezoek gebracht aan de Dierenartspraktijk De Molenkreek. De 

kinderen hebben mogen kijken hoe de dierenarts werkt en ze kon-

den allemaal vragen stellen. Na afloop zijn de kinderen nog op be-

zoek geweest bij Juf Dorien, die verkleed was als bakker.  

Een week later kwam de brandweer ook een bezoekje brengen aan 

groep 1/2. De kinderen mochten in een echte brandweerwagen zit-

ten en de sirene ging zelfs een aantal keer aan.  

Om het thema beroepen af te sluiten zijn de kinderen op vrijdag 22 

oktober nog naar het industrieel museum gegaan voor een erg leu-

ke activiteit. Kinderen kregen over verschillende beroepen uitleg en 

mochten zelf dingen doen. Zo mochten de leerlingen een brandje 

blussen met een brandweerslang. Het thema hebben we hiermee 

goed afgesloten.   
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Verkeerseducatie 
De afgelopen weken hebben we gekeken welke 
verkeersprojecten we dit schooljaar willen uit-
voeren op school. Doelstelling is om dit te ver-
spreiden over een heel jaar, zodat er conse-
quent aandacht is voor verkeerseducatie. We 
trappen vanaf 1 november af met het ANWB 
Tag project; deze wijst fietsers erop dat je in de 
ochtend je licht aan moet doen. In het verleng-
de daarvan zullen we in de groepen ook mee-
doen aan Fietsmaster. De kinderen krijgen een 
gastles over veilig fietsen en gaan tevens hun 
fietsvaardigheden oefenen. Uiteraard is het dan 
wel goed dat de fiets in orde is. Daarom zijn we 
bezig om een fietscontrole in te plannen, waar-
bij een fietsenmaker, wijkagent en keurmeester 
van VVN aanwezig zijn. Onder voorbehoud is 
de fietscontrole op maandag 29 november. U 
krijgt t.z.t. nog bericht hierover.  

Wist u dat? 
• We dit jaar proberen om ons veilig verkeersla-

bel te behalen als school? 
• We op 16 november na schooltijd een IKC bij-

eenkomst hebben met alle medewerkers? 
• We stapje voor stapje toegroeien naar 1 IKC? 
• Het nog 8 schoolweken is tot aan de Kerstva-

kantie? 
• De activiteitencommissie hard bezig is om alle 

activiteiten zo goed mogelijk te organiseren? 

Ondersteuning in school  
Bij deze willen we nogmaals de extra ondersteu-
ning onder de aandacht brengen. In onder-
staand schema staat omschreven wie in welke 
groep extra ondersteuning geeft. Voordeel van 
de extra ondersteuning is dat we als school zelf 
personele problemen kunnen opvangen, maar 
het belangrijkste is dat we ondersteuning kun-
nen bieden waar en wanneer dat het hardst no-
dig is.  

Sinterklaasviering 
Maandag 22 november zal Sinterklaas met zijn 
pieten een bezoekje aan school brengen. Op 
deze dag zullen we als school allerlei activitei-
ten doen, zodat we er een echt Sinterklaas-
feest van kunnen maken. Over de verdere in-
vulling van deze dag krijgt u t.z.t. nog nader 
bericht.  

Nationaal Schoolontbijt 
Woensdag 3 november begint de ochtend an-
ders dan we met zijn allen gewend zijn. Deze 
ochtend staat namelijk in het teken van het  
Nationaal Schoolontbijt. Hiermee willen we kin-
deren er bewust van maken dat de dag begin-
nen met een goed en gezond ontbijt van be-
lang is voor je prestaties op school.  
Deze ochtend hoeven kinderen dus thuis niet 
te ontbijten! 

Ziek melden  
Bij deze willen wij u er nogmaals op wijzen dat 
ziekmeldingen telefonisch doorgegeven moeten 
worden. Vanaf 8.00 uur kunt u de school berei-
ken. Leerkrachten hechten waarde aan per-
soonlijk contact en daarnaast kijken de leer-
krachten niet constant op Parro, wanneer zij in 
de ochtend aan het voorbereiden zijn. Alvast 
bedankt voor uw medewerking.  

Update vernieuwbouw 

Aanstaande 9 november zal het projectvoorstel 
als hamerstuk in de gemeenteraad worden be-
sproken. Dat betekent dat niemand tijdens de 
raadsvergadering nog het woord wenst te voe-
ren en dat het zonder stemming wordt aanvaard. 
Een flinke opsteker, want nu kunnen we aan de 
fase van ontwerpen beginnen. Hierover krijgt u 
t.z.t. snel meer informatie.  

Fiets over? 
Achter de schermen zijn we bezig met een pro-
ject om fietsen onderling uit te ruilen. Doel van 
het project is dat uiteindelijk iedere leer-
ling een eigen fiets heeft. Binnenkort krijgt 
u meer informatie over dit project.  

Maandag Juf Merel ochtend 3/4 & Juf Anne middag in 5/6 
Juf Anne ochtend 1/2  & Juf Maaike ochtend in 5/6 

Dinsdag Juf Anne ochtend 5/6 & Juf Anne middag in 7/8 
Juf Maaike ochtend in 5/6 

Woensdag Juf Merel ochtend 3/4 & Juf Anne middag in 5/6 
Juf Anne ochtend 1/2 & Juf Maaike ochtend in 5/6 

Donderdag Juf Femke ochtend 3/4 & Juf Femke middag in 5/6 
Juf Maaike ochtend in 5/6 

Vrijdag Juf Femke groep 5/6 & Juf Chantal 3/4 tijdens gymles 
Juf Maaike ochtend in 5/6 


