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 Nieuwsbrief 5                                                                 datum december 2021 
 

De Kreek                                                                  
 

Beste ouders, verzorgers,     

                                                                                    

Na Sinterklaas hebben we de school in kerstsfeer gebracht. Met de 

vervroegde kerstvakantie in het vooruitzicht heeft de 

kerstwerkgroep samen met de OV snel kunnen schakelen om zo 

toch een kerstviering in het donker (met sfeervolle verlichting) te 

kunnen houden. In deze nieuwsbrief kunt u, naast andere nieuwtjes, 

meer lezen over deze kerstviering.  

 

In de agenda staan de activiteiten zoals ze nog voor de lockdown 

gepland stonden. Mochten we horen dat we definitief niet 

opengaan na de vakantie, zal de agenda veranderen. 

Rijksoverheid schrijft het volgende over de opening van de scholen: 

 
“ Heropening of les op afstand vanaf 10 januari 

Het uitgangspunt is dat het onderwijs op 10 januari 2022 weer open kan. 

Mocht fysiek onderwijs nog niet mogelijk zijn, dan zal er les op afstand 

gegeven moeten worden. Het kabinet vraagt scholen zich hier, voor de 

zekerheid, op voor te bereiden. Hier neemt het kabinet uiterlijk 3 januari 

2022 een besluit over. Zodra het verantwoord is, gaat het onderwijs weer 

open. Omdat dit heel belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen en 

jongeren.” -  Bron: Rijksoverheid 

 

Wij hopen natuurlijk dat we de kinderen na de kerstvakantie weer 

fysiek op school kunnen zien!!  

 

We wensen jullie allemaal fijne feestdagen en een prachtig en 

gezond 2022!! 

 

Team De Kreek 

 

Zelftesten Corona 

De afgelopen periode konden de leerlingen van groep 6, 7 en 8 

zelftesten mee naar huis krijgen om thuis te testen of ze besmet 

waren. In de vakantie is dat wat lastig natuurlijk. Maar het Ministerie 

geeft wel de mogelijkheid om per leerling uit die doelgroep ( 6 t/m 

8) 3 zelftesten mee te geven met als doel zichzelf aan het einde 

van de kerstvakantie, voor terugkomst op school, te testen. Nu we 

een schoolsluiting hebben is het moeilijk om de testen mee te 

geven. Donderdagochtend 6 januari en vrijdagochtend 7 januari 

kunt u de testen op school ophalen ( voordeur bij meneer Hans). Dit 

alles op vrijwillige basis natuurlijk. 

 

 

 

Agenda 

20 december t/m 7 januari  

Kerstvakantie 

 

10 januari 2022 

Eerste schooldag in 2022 

 

12 januari 

Hoofdluiscontrole 

 

17 januari 

Start Cito periode  

 

20 januari 

Alle kinderen ’s middags vrij 

i.v.m. Studiedag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
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Kerstman leest voor 

In de week voor de kerstvakantie is de Kerstman bij ons op bezoek geweest. Hij heeft de 

leerlingen van groep 1 t/m 4 een prentenboek voorgelezen. Erg leuk en spannend voor de 

kinderen. Dank je wel Kerstman!! 😊  

 

 

 

Kaartjes voor het ouderenfonds 

De groepen 5 t/m 8 hebben samen 150 kaarten voor het 

ouderenfonds gemaakt en verstuurd. Zo hebben deze 

ouderen ook een fijne kerstgroet van ons ontvangen. 

Super lief van jullie!! 
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Kerstviering 

Woensdag 15 december hebben we een mini-kerstfeestje op school gehad. In de ochtend 

hebben we kerstspelletjes gespeeld in de aula. Daarnaast hadden we in de avond een 

kerstviering in het donker (met sfeerverlichting). Er waren allerlei lekkernijen aanwezig zoals: 

soesjes, tompoezen, chipjes, ijsjes en verschillende soorten drinken.  

De kinderen en leerkrachten hebben erg genoten van dit leuke samenzijn! 
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Stichting Kip en Apie 

In de week van de kerstviering hebben we geld ingezameld voor ‘Stichting Kip en Apie’. We 

hebben €450 opgehaald! Deze stichting organiseert kinderfeestjes voor kinderen: Ieder kind 

verdient een kinderfeestje en iedere ouder wil zijn kind dat ook geven. Maar feestjes kosten geld 

en niet alle ouders hebben daar de financiële middelen voor.  

Met dit geld kunnen er dus een boel feestjes worden gevierd!!  

 

 

 

 

Nieuws uit de bibliotheek -  NIEUWE LOCATIE SCHOOLBIBLIOTHEEK 

In de kerstvakantie is er door een aantal leerkrachten en de conciërge hard gewerkt om de 

bibliotheek naar een ruimer lokaal te verhuizen. Nu vind je de schoolbieb tussen de lokalen van 

de groepen 1-2.                                                          

We hebben er alles aan gedaan om de ruimte weer zo fijn mogelijk in te richten. Er is veel meer 

plaats om te zoeken naar een leuk boek, om er even in te bladeren en misschien er al een stukje 

in te lezen, als je niet kunt wachten! 

Ook is er veel meer plaats voor de hulpmoeders van de schoolbieb. En natuurlijk voor alle mooie, 

leuke, spannende en grappige boeken die we in de schoolbibliotheek hebben. Er zijn 

pasgeleden veel nieuwe boeken bijgekomen, dus dat komt goed uit.  

Kom je gauw kijken als de school weer open is? Je vindt er vast het 

boek dat je graag wilde lezen of wat je nooit eerder zag! De 

mooiste verhalen, maar ook veel boeken met mooie platen, waarin 

je je ogen uitkijkt, je iets kunt leren of gewoon helemaal in kunt 

verdwalen. 

Alle boeken staan op onderwerp of thema, dus dat zoekt lekker 

makkelijk! 

 

 

 

https://www.onlinebibliotheek.nl/
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Na de kerstvakantie komt Sanneke van de bibliotheek in 

de klas uitleggen hoe en wanneer je ook een van die 

mooie boeken mee naar huis mag nemen. Dan kun je thuis 

lekker doorlezen. Samen, alleen, om voor te lezen, op te 

zoeken of te gebruiken voor je werkstuk of spreekbeurt. 

Handig toch?  

Vergeet niet in de kerstvakantie lekker door te lezen; de 

bibliotheek in de stad is gewoon open en de online 

bibliotheek ook altijd. Gratis al de boeken op je scherm. Klik 

meteen door! 

 

 

 

Kibeo 

Per 1 januari heeft Kibeo – een partner waar de Stichting SOM op meerdere 

locaties al mee samenwerkt – De Maatjes Kinderopvang overgenomen. Voor u 

en ons verandert er voorlopig weinig. Dezelfde leidsters staan voor de groep 

en daar zijn we heel blij mee. Kibeo zich in de komende tijd via onze 

Nieuwsbrief aan jullie voorstellen. Mocht u in de tussentijd al meer willen weten 

over Kibeo, dan kunt u kijken op hun website.  

 

 

Vastenavend 
Vanuit de werkgroep Vastenavend is er nieuws! Hiervoor willen we jullie graag verwijzen naar de 

bijlage van deze nieuwsbrief. (zie op volgende pagina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.onlinebibliotheek.nl/
https://www.kibeo.nl/buitenschoolse-opvang/
https://www.kibeo.nl/buitenschoolse-opvang/
https://www.onlinebibliotheek.nl/
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