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 Nieuwsbrief   11                                                                   datum 31-3-2022     
 

De Kreek                                                                   
 

Beste ouders, verzorgers,     

                                                                                                                                                                       

Op maandag 21 maart tot donderdag 24 maart hadden we de 

fietsseefkar op school. Dat is een kar met verschillende materialen 

om een verkeersparcours te maken.   

Veel kinderen zijn die week op de fiets naar school gekomen om 

hun parcours te fietsen. Het parcours is door de eigen leerkracht 

uitgezet, de kinderen hebben dit met hun eigen klas uitgevoerd.   

   

 
  

Inschrijven nieuwe leerlingen  
Achter de schermen zijn we al aan het puzzelen met de 

groepsindeling voor volgend schooljaar. Heeft u zelf of in uw 

omgeving een kindje dat volgend jaar 4 jaar wordt? Maak dan snel 

een afspraak voor een rondleiding! Op onze website vindt u ons 

inschrijfformulier.  

 

 

 

 

Agenda 

31 maart 

Leeratelier groep 7/8 

1 april 

Kreekact groep 1/2A, 4C en 

5A 

5 en 7 april 

Rapportgesprekken 

6 april  

Lijnbal 

13 april  

Voetbaltoernooi groep 7/8 

14 april  

Paasontbijt  

15 april  

Iedereen vrij i.v.m. Goede 

Vrijdag  

18 april  

Iedereen vrij i.v.m. Tweede 

Paasdag  

 

 

Agenda in Social Schools 

U kunt de activiteiten van dit 

schooljaar ook vinden in Social 

Schools. Daar staan ook de 

juiste data van schoolvakanties 

en vrije dagen. Check het af 

en toe even.  
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Namens de oudervereniging  
Namens de oudervereniging 

Dankzij veel helpende handjes is onze school prachtig versierd voor 

Pasen. De oudervereniging is samen met de werkgroep Pasen het 

paasontbijt aan het voorbereiden. 

De vieringen zoals Pasen worden grotendeels betaald uit de 

vrijwillige ouderbijdrage waar u aan het begin van het schooljaar 

een brief over heeft ontvangen. 

Mocht het betalen van deze vrijwillige bijdrage aan uw aandacht 

ontsnapt zijn dan kan dat alsnog. De bijdrage is €18,- per leerling, het 

rekeningnummer is NL56 RABO 0106137611 t.n.v. Oudervereniging 

obs De Kreek. 

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Li-Hao 

Lin, de penningmeester van de OV. 

 

Paastoernooien 
Afgelopen weken is er volop getraind en geselecteerd voor de 

diverse Paastoernooien. We trappen het toernooi af op 

woensdagmiddag 6 april vanaf 13:00 in de Boulevard. Daar spelen 

de meisjes uit groep 7/8 het lijnbaltoernooi. 

Op woensdag 13 april is het voetbaltoernooi voor de jongens van 

groep 7/8 op de velden van MOC en woensdag 20 april is het 

toernooi voor de kinderen van groep 5/6 en 3/4, ook bij MOC. 

De kinderen die meedoen aan de toernooien krijgen binnenkort een 

briefje met meer informatie over het toernooi. 

 

Vieringen  
De kinderen van de groepen 1/2a, 4c en 5a zijn de afgelopen 

weken druk bezig geweest met het oefenen voor hun viering. Het 

gaat over verschillende dingen zoals wat je wilt worden, een 

talentjacht en een hotel met dieren, we zijn heel benieuwd 

Donderdag treden de kinderen op voor de groepen 1 en 2, Zon en 

de peuters van Kibeo. Vrijdag mogen de groepen 3 t/m 8 eindelijk 

weer komen kijken. We zijn ook blij dat we de ouders weer mogen 

ontvangen om naar hun kind te komen kijken.  

We wensen de kinderen veel succes!  
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Rapportgesprekken  
Op dinsdag 5 en donderdag 7 april is er gelegenheid voor ouders 

om in een 10- minutengesprek met de leerkracht het rapport te 

bespreken.  

 

Pasen                                                                                
Afgelopen vrijdag zijn er ouders druk bezig geweest met het 

versieren van de school voor Pasen. Wat ziet het er weer mooi en 

gezellig uit. Dankjewel voor jullie hulp! De kinderen zijn ook druk 

bezig in de klassen met verschillende werkjes om de school te 

versieren.  

 

Donderdag 14 april is het paasontbijt op school. De kinderen mogen 

dan in hun pyjama naar school komen. Op woensdag 13 april 

mogen de kinderen hiervoor een bord en bestek mee naar school 

nemen. U krijgt hier nog nader bericht over van de werkgroep. 

 

 
 

Jeugdmonumentendag  
Ieder jaar krijgen de kinderen van groep 6 dé geschiedenisles van 

het jaar tijdens de jeugdmonumentendag. Dit jaar is het de 25e keer 

dat deze geschiedenis dag georganiseerd wordt.  Dit jaar is dat op 

maandag 27 juni. Voor deze dag is de organisatie van de 

jeugdmonumentendag op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. 

 

Voor meer informatie hierover willen we u graag doorverwijzen naar 

de bijlage van de nieuwsbrief. (Zie de volgende pagina.)            
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