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 Nieuwsbrief 2                                                                                    11-11-2021            
 

De Kreek                                                                   
 

Beste ouders/verzorgers, 

 

De afgelopen weken hebben we kunnen genieten van een 

gezellige herfstsfeer in onze school. 

De tijd gaat snel dus we bereiden ons alweer voor op de festiviteiten 

in de maand december. 

 

In deze nieuwsbrief een aantal mededelingen over de komende 

periode, waarin er een aantal bijzondere en leuke activiteiten zullen 

plaatsvinden. 

 

In de vorige nieuwsbrief heeft u een kijkje kunnen nemen in een 

aantal groepen van onze school. 

Dit is een nieuw onderdeel in onze nieuwsbrief: ‘een kijkje in groep..’ 

 
 

Absentiemelding 
We krijgen ‘s ochtends nog regelmatig telefoontjes van ouders 

waarbij ze hun kinderen ziek melden. 

Het liefst hebben we ziekmeldingen via Social Schools, zo komt de 

melding meteen bij de goede leerkracht terecht. 

Heeft u nog geen Social Schools account?  

Geef dit even door aan uw leerkracht. 

 
 

Nieuws vanuit de oudervereniging 
De oudervereniging heeft afscheid genomen van Jasper Bakx. 

Jasper, bedankt voor je inzet als penningmeester. 

 

Lihao Lin-Jiang heeft het stokje over genomen. 

Wij wensen Lihao veel succes met haar taken. 

Hopelijk kan ze beginnen met een goed gevulde kas, waardoor we 

alle activiteiten, zoals het Sinterklaas-en kerstfeest op een leuke, 

gezellige manier kunnen vieren.  

Denkt u nog even aan uw vrijwillige ouderbijdrage van €18,- per kind? 

Over te maken op rekeningnummer NL56 RABO 0106 1376 11 t.n.v. 

Oudervereniging obs De Kreek te Bergen op Zoom.  

Wilt u bij uw betaling de naam en de groep van uw kind(eren) 

vermelden, dat vergemakkelijkt de administratieve verwerking. 

Alvast bedankt! 

 

 

Agenda 

12 november 

Versieren Sint  

2 december 

Sinterklaas op de Kreek 

6 december 

Inloop / uitslapen tot 10 uur 

14 en 16 december 

Rapportbespreking 

17 december 

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

22 december 

Kerstdiner 

24 december 

Studiedag : kinderen zijn vrij 

 

 

Agenda in Social Schools 

U kunt de activiteiten van dit 

schooljaar ook vinden in Social 

Schools. 

 

 

Facebook 

Ook delen wij regelmatig 

berichten over activiteiten op 

onze Facebook pagina: 

Brede basisschool De Kreek 
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Sinterklaas op de Kreek 

Op donderdag 2 december hopen wij de Sint te kunnen ontvangen 

bij ons op De Kreek.  

Maandag 6 december hebben we i.v.m. Sinterklaas een flexibele 

inloop. Dit houdt in dat alle kinderen om 10 uur op school moeten 

zijn. De juffen en meneren zijn gewoon om half 9 op school. 

Net als afgelopen jaren volgen wij met groep 1 t/m 4 het Sint 

scholenpakket van Stichting Sint Nicolaas Bergen op Zoom.       

Iedere schooldag kijken wij naar Studio Pepernoot.                        

Afgelopen week zijn de afleveringen begonnen.                           

Sinterklaas is al onderweg, maar de pakjeskamer is nog niet gevuld... 

Werk aan de winkel                                                                                   

Het Sinterklaasverhaal in Studio Pepernoot heet ‘Werk aan de 

winkel’.  Sint Nicolaas heeft bedacht minder cadeautjes uit Spanje 

mee te nemen en ook bij de lokale winkeliers te gaan shoppen.    

Dus de Pieten hebben het druk, de winkeliers hebben het druk en 

Sinterklaas vraagt de hulp van de kinderen.  

Etalages versieren 

De scholen helpen ook de winkeliers met het versieren van hun 

etalage. Leuk om eens samen in de stad te kijken welke etalage 

door onze school is omgetoverd in een etalage met volop 

Sinterklaassfeer. Er volgen nog meer verrassingen om een extra 

gezellige Sinterklaassfeer te maken in de stad en wijken waar we 

wonen. 

Studio Pepernoot thuis kijken 

Thuis kunt u ook naar Studio Pepernoot kijken.                             

Zuidwest TV zendt elke schooldag vanaf 10.00 uur een nieuwe 

aflevering uit of kijk heel de dag op www.studiopepernoot.nl.                                          

Elke vrijdag is te zien wat de kinderen op school hebben gedaan om 

de Pieten te helpen. Wie weet komt ook de bijdrage van onze 

school in beeld! 

Sinterklaas in de stad                                                                                      

Op zaterdag 13 november vaart de stoomboot met Sinterklaas en 

de Pieten om 13.30 uur de haven van Bergen op Zoom binnen. 

Daarna zijn er door stichting Sint Nicolaas leuke 

Sinterklaasactiviteiten gepland: Sints Muziekspektakel zondag 14 

november, Kindervoorstelling in theater de Maagd op 24 november 

en de Lampionnenoptocht op 3 december.                                                

Op www.sintboz.nl is alle informatie hierover te vinden.  

De koopzondag op 28 november is een leuke gelegenheid om de 

etalages te bekijken, maar ook de Pietenwinkeltjes die ’s middags 

overal in de stad te vinden zijn. Om daar leuke spulletjes te kopen, te 

knutselen en te snoepen kun je bij winkeliers in de binnenstad 

Sinterklaasmuntjes krijgen bij je aankopen.  

 
 

http://www.studiopepernoot.nl/
http://www.sintboz.nl/
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Een kijkje in groep: 1/2C en 1/2D 

In onze klassen werken we over het thema herfst!   

We hebben een heerlijke herfstwandeling gemaakt in het bos.         

Daar kwamen we niet alleen paddenstoelen tegen…. maar ook een 

aantal sprookjesfiguren. 

We hielpen oma met oversteken, vlogen op de 

bezem van de heks, zochten de laars van de reus, 

zongen een liedje voor roodkapje, kregen advies 

van de jager en aten een lekker appeltje bij 

Sneeuwwitje.                                                                  

Het was een erg leuke ochtend,                              

bedankt voor de hulp! 

In groep 1/2C hebben we gespeeld in onze 

herfsthoek, waar we o.a. kastanjes hebben 

gewogen en kastanjes hebben geteld bij onze 

cijfermuur. 

 

De kinderen hebben veel herfstmateriaal verzameld voor onze herfsttafel. 

 

Tot slot hebben we ook heerlijke appelmoes 

gekookt en daarna lekker op gegeten. 
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In groep 1/2D hebben we leuke herfst 

(knutsel)werkjes gemaakt.  

We hebben veel telspelletjes gespeeld 

met onze gevonden blaadjes, kastanjes, 

dennenappels, eikeltjes en beukennootjes. 

De paddenstoelen hebben we natuurlijk 

laten staan, dit telspelletje hebben we 

gespeeld op ons digibord. 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


