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 Nieuwsbrief 2                                                                                    20-05-2022            
 

De Kreek                                                                   
 

Beste ouders/verzorgers, 

In deze lente maand staan er weer veel leuke dingen op de 

agenda. Van schoolreis tot schoolfotograaf en Kreekacts. 

Veel plezier bij het lezen van deze nieuwsbrief. 

 

Even voorstellen 

Ik ben Mandy Oerlemans. 

Eerder is al aangekondigd 

in de nieuwsbrief dat ik 

Gerrit Coldeweijer kom   

ondersteunen als directeur 

op OBS De Kreek.                 

Sinds 2019 ben ik 

werkzaam binnen Stichting 

SOM en heb ik op 

verschillende Zeeuwse en 

Brabantse scholen binnen 

de stichting mogen 

ondersteunen en 

vervangen als directeur.     

Ik ben getrouwd en ik 

woon in Hoogerheide, 

samen met mijn man Björn 

en onze twee kinderen  

Lotte (9jr) en Daan (6jr).  

Ik kijk ernaar uit om een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling 

van deze mooie school. Een warme, gezellige openbare 

basisschool met een enthousiast en betrokken team.                       

De samenwerking met ouders vind ik ook belangrijk, voelt u zich 

welkom om bij mij/ons binnen te lopen. Ik hoop op een prettige 

samenwerking met het team, ouders en natuurlijk de leerlingen.  

Tot ziens! 
 

Sportdag bovenbouw 
Op woensdag 22 juni is er een sportdag voor de bovenbouw. 

Hiervoor zijn wij nog op zoek naar hulpouders. 

Wilt u op deze dag komen helpen? 

Dan kunt u zich aanmelden bij Juf Lieke via een berichtje op Social 

Schools. 

 

 

 

Agenda 

20 mei 

Kreekacts groep 1/2C en 3A 

24 mei 

Schoolreis groep 1/2 

26 en 27 mei  

Hemelvaartvakantie 

30 mei 

Schoolfotograaf 

3 juni 

Kreekacts groep 1/2D, 4A, 7A 

Agenda in Social Schools 

U kunt de activiteiten van dit 

schooljaar ook vinden in Social 

Schools. 
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Schoolfruit en schoolzuivel 
De afgelopen tijd kregen de kinderen schoolmelk en fruit op school. 

Helaas is aan deze actie nu een einde gekomen, dus de kinderen 

moeten nu weer iedere dag eten en drinken meenemen van huis. 

 

Textielrace 
Groep 6a en 8a doen vanaf 6 juni t/m 30 juni mee met de textielrace. 

Deze klassen gaan 4 weken lang zoveel mogelijk oud textiel 

inzamelen. Het is een strijd tussen 10 basisschoolteams. Er is een mooie 

prijs mee te verdienen; een volledig verzorgd schoolreisje! 

Heeft u kleding/textiel om in te leveren? Dan kan dat vanaf 7 juni bij 

juf Iris (groep 6) of meneer Corné (groep 8). 

 

(voor)lezen is leuk! 
Afgelopen week hebben alle kleuters een prentenboek gekregen 

van de gemeente. De kinderen van groep 8 hebben het boek van 

Anne Frank gekregen. 

De kinderen hebben deze boeken gekregen om het belang van 

(voor)lezen te benadrukken. 

 

 
 

Kreekacts groep 1/2C en 3A 
Vandaag hebben groep 1/2C en 3a opgetreden voor de kinderen 

van de school en voor de ouders. 

Het was weer een ochtend vol dans, zang en vrolijkheid. 

Wat is het toch mooi dat kinderen op deze manier zich steeds meer 

thuis gaan voelen op een podium. 

We hebben er weer allemaal van genoten! 
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Schooltuin van de Kreek zoekt groene vingers! 
Schooltuin van De Kreek zoekt groene vingers! 

Namens de ouderraad zoeken we vrijwilligers om mee te helpen in de 

tuin van het schoolplein. Onkruid wieden en nieuw groen aanplanten. 

De brandnetels staan op dit moment weelderig te groeien en o.a. 

dat willen we aanpakken. De bedoeling is 1 of 2 keer per maand een 

paar uurtjes aan de slag te gaan. Afhankelijk van de hulp die we 

gaan krijgen. Het gaat alleen om de groeizame maanden van het 

jaar. 

U kunt een mail sturen met naam en telefoonnummer naar 

majadekker@hotmail.com dan neem ik contact met u op.                        

Hartelijk dank alvast! 

 

Kindermiddag vogels 
“Vlieg met me mee….” 

Activiteit van Brabants Landschap en IVN Groene Zoom op 25 mei 

voor kinderen van 7 tot 12 jaar. 

Als een echte vogelaar gaan we op pad naar de vogelkijkhut, 

gewapend met zoekkaart en verrekijker. We herkennen vogels en 

hun kenmerken en komen erachter wat een vogel en een dino 

met elkaar gemeen hebben. 

In tegenstelling tot vorige seizoenen, begint de activiteit om 15.00 

uur en duurt ongeveer tot 16.30 uur. 

Voor deze leuke activiteit moet je je vooraf aan melden op 

www.brabantslandschap.nl/activiteiten 

Verzamelen op 25 mei (onder begeleiding van een volwassene) 

om 15.00 uur bij bezoekerscentrum "De Kraaijenberg", gratis 

parkeren op de parkeerplaats aan de Fianestraat. 

De kosten bedragen € 2,00 per kind. Gratis voor beschermers van 

Brabants landschap en leden van IVN Groene Zoom. Kijk voor 

meer informatie ook op www.brabantslandschap.nl of op 

www.facebook.com/DeKraaijenberg 

 

 

 

 
 

http://www.facebook.com/DeKraaijenberg

