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 Nieuwsbrief 15                                                                     16-6-2022     
 

De Kreek

                                                                  
 

Beste ouders, verzorgers,     

                                                                                    

Wij hebben weer veel leuk nieuws in deze nieuwsbrief. 

Veel leesplezier!  

 

Schoolfoto’s  
Maandag hebben de kinderen de kaart met daarop hun code voor de 

schoolfoto's mee naar huis gekregen. Met deze code kunt u online inloggen  

en de foto's bekijken en bestellen. U kunt zelf een leuke achtergrond kiezen. 

Als er vragen zijn over de foto's kunt u deze stellen via info@schoolfoto.nl 

 

Mini Reuzenstoet 
Op zaterdag 18 juni 2022 trekt er weer een Mini Reuzenstoet door de stad. De kinderen van groep 

7a lopen hierin mee. Het thema van de Mini Reuzenstoet is “Helden”. De stoet start om 14.00u en 

eindigt om 16.00u. We nodigen graag iedereen uit om naar de mooie reus van groep 7a te komen 

kijken!  

 

 
 

Gezocht reservekleding 
De groepen 3 zijn op zoek naar meisjes- en jongensondergoed en reservebroeken. U kunt het 

afgeven bij een van de leerkrachten. Alvast bedankt!  
 

 

Agenda 

17 juni 

Schoolreis groep 5 t/m 8 

22 juni 

Sportdag groep 5 t/m 8 

24 juni 

Schoolreis groep 3 en 4   

27 juni  

Jeugdmonumentendag 

groep 6 

Agenda in Social Schools 

U kunt de activiteiten van 

dit schooljaar ook vinden 

in Social Schools. Daar 

staan ook de juiste dat 

van schoolvakanties en 

vrije dagen. Check het af 

en toe even.  

         

 

 

mailto:info@schoolfoto.nl
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Schoolkamp groep 8  
Vorige week is groep 8 op schoolkamp geweest naar den Meulebaarg. Ze zijn er op de fiets 

naartoe gegaan en hebben daar 3 nachten geslapen. Iedere dag waren er veel leuke 

activiteiten en later in de avond ook spannende bosspelletjes en natuurlijk een bonte avond.  
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Sportdag groep 3 en 4 
Woensdag 15 juni was de sportdag voor de groepen 3 en 4 op 

sportveld de Markiezaten. Het was die dag lekker weer en de 

kinderen speelden in groepjes verschillende spelletjes. Dankzij alle 

ouders en de vrijwilligers van de Markiezaten was het een groot 

succes! Michael Timmermans bedankt om het dit jaar ook weer te 

organiseren! Fijn dat we ook weer welkom waren bij de 

Markiezaten, wat een enthousiasme en gastvrijheid! 

 

 
 

 

 

 

 



   

Obs De Kreek, Hinkelenoord 14, 4617NC Bergen op Zoom  Pagina 4 van 6 

   
 

 

Textielrace  
Wist u dat de klas van juf Iris en de klas van meneer Corné 

meedoen met de textielrace? Tijdens de Textiel Race nemen 

klassen uit de bovenbouw het tegen elkaar op om textiel uit de 

wijk in te zamelen. De school die het meest inzamelt wint een 

fantastische schoolreis voor de hele klas! Door mee te doen 

aan de Textiel Race leren de kinderen al doende over het 

recyclen van textiel. Alle deelnemers krijgen een leuke, 

interactieve les op hun school. Waar kun je bijvoorbeeld je 

textiel inleveren? Wat is er nodig om een spijkerbroek te 

maken? Tegelijk gaan de kinderen in de praktijk aan de slag 

door binnen de wijk in te zamelen en leveren zo een 

belangrijke bijdrage aan de recycling van waardevolle stoffen. 

Bovendien wordt inzamelen een stuk makkelijker voor de 

buurtbewoners! U kunt tot 30 juni uw textiel laten ophalen.  Zie website https://textielrace.nl.  

 

NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL 

VAKANTIELEZEN 

Ook dit jaar krijgen de kinderen van groep 3 en 4 van de Kreek in de zomervakantie boeken 

mee naar huis. De leesconsulent zal op het oefenniveau van de leerlingen, boeken uit de 

(school)bibliotheek selecteren.  

Er zal dit jaar niet alleen een werkboekje, maar ook een (digitaal) lesprogramma met een 

spannende ontdekkingsreis voor de beginnende lezers en hun ouder(s) aangeboden worden. 

Hiermee willen we op een speelse manier het leesniveau in de vakantie op peil houden en 

tegelijkertijd de taalomgeving in 

het gezin stimuleren. 

De kinderen gaan een soort reis 

maken langs 6 vakantielanden: De 

sprookjeseilanden, Lachland, 

Griezelkust, Avonturenland, 

Dierenrijk en Sportmanië.  

Met leuke taalrijke opdrachten en 

er is zelfs een mooie prijs te winnen.  

Dus maak je maar klaar voor een 

mooie leesreis in de zomervakatie! 

 

 

 

 

 

 

https://textielrace.nl/
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Webinar voor ouders over gamen tijdens de 

zomervakantie  

Wat als je kind de hele zomervakantie niets anders wil dan gamen?  Zie 

jij de discussies al aankomen deze zomervakantie…?  Mag de tablet 

mee naar de camping?  Heb je een leuke dag gepland, maar blijft je 

kind liever thuis? Hoe zorg ik dat mijn kind weer uitgerust aan het nieuwe 

schooljaar kan beginnen?    

De zomervakantie is een lastige periode voor (risico)gamers omdat structuur vanuit school en 

vrijetijdsbesteding wegvalt.   

Op 30 juni om 19:00 uur geven Novadic-Kentron Preventie en Helder Theater jou de tips & trucs 

om de regie te nemen deze zomervakantie. Een uur vol met informatie, grappige en herkenbare 

scenes en interactiemogelijkheden om jouw persoonlijke vragen te stellen.   

Meld je gratis aan via Novadic-Kentron - WebinarGeek om mee te kijken én met meer vertrouwen 

de vakantie in te gaan!  

Bij aanmelding is later terugkijken ook mogelijk.  

De formatie 

 
Hieronder vindt u nogmaals de brief die alle kinderen vandaag hebben meegekregen over de 

formatie van volgend schooljaar.  

Beste ouder(s), verzorger(s),  

Dit jaar is het ons weer gelukt om een mooi formatieplaatje te creëren. Iets wat in deze tijden niet 

altijd meer zo vanzelfsprekend is. Hieronder is te zien hoe de groepsverdeling er voor het 

schooljaar 2022/2023 eruit komt te zien.  

Belangrijke verschillen zijn:  

Groepsindeling:  

- de huidige groepen 4 worden samengevoegd van 3 naar 2 groepen. Vorig jaar is ervoor 

gekozen om de klassen te verkleinen, maar financieel gezien is dat dit jaar niet haalbaar.  

- de huidige groepen 7 worden herverdeeld in 2 groepen 8.  

Nieuwe medewerkers:  

https://ggdwestbrabant.us9.list-manage.com/track/click?u=62a250ad16c514ce74a3905c3&id=1549f32fbb&e=f0176cae78
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- Krista gaat met zwangerschapsverlof en daardoor krijgen we twee nieuwe leerkrachten in groep 

½ D: Juf Marlijn en juf Miranda.  

We hebben in alle zorgvuldigheid gekeken naar de onderwijsbehoeften van de leerlingen/ de 

groep, de groepssamenstellingen en natuurlijk ook zoveel mogelijk naar de vriendjes en 

vriendinnetjes.  

Uw kind is vandaag geïnformeerd. U ontvangt vandaag een bericht in welke groep uw kind 

geplaatst is.  

We hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.  

Met vriendelijke groet,  

Gerrit Coldeweijer en Mandy Oerlemans  

Hieronder ziet u de nieuwe indeling van de klassen met de leerkracht voor volgend schooljaar. 

Groep  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag  Vrijdag  

1-2 a Juf Janet  Juf Janet  Juf Janet  Juf Janet   Juf Lia 

1-2 b Juf 

Jacqueline 

Juf 

Jacqueline 

Juf Jacqueline Juf Jacqueline Juf Jacqueline 

1-2 c Juf Carla  Juf Carla Juf Marion  Juf Marion Juf Marion  

1-2 d Juf Miranda  Juf 

Miranda   

Juf Marlijn Juf Marlijn Juf Marlijn 

3a Juf Wendy  Juf Wendy  Juf Wendy/Juf 

Carolien 

Juf Carolien Juf Carolien  

3b Juf Jil Juf Jil Juf Jil Juf Mieke Juf Mieke 

4a Meneer Jiry Meneer 

Jiry 

Meneer Jiry Meneer Jiry Meneer Jiry  

4b Juf Nina Juf Nina Juf Nina Juf Nina Juf Nina 

5a Juf Chantal  Juf 

Chantal  

Juf Chantal  Juf Chantal  Juf Chantal  

5b Juf Mieke Juf 

Kathelijne  

Juf Kathelijne  Juf Kathelijne Juf Kathelijne 

6a Juf 

Annemarie  

Juf Sascha Juf Sascha  Juf Sascha  Juf Sascha 

6-7 Juf Iris  Juf Iris Juf Iris Juf Iris  Juf Iris 

7 Juf Vera  Juf Jessica  Juf Jessica  Juf Vera Juf Jessica  

8a Meneer 

Kevin  

Meneer 

Kevin 

Meneer Kevin Meneer Kevin Meneer Kevin 

8b Meneer 

Corné  

Meneer 

Corné 

Meneer Corné Meneer Corné  Meneer Corné 

Leraar 

ondersteuning 

Juf Lieke (ma t/m vrij) 

Juf Lia (do) 

Onderwijsassistenten Juf Myke (ma, di, wo) 

Juf Nancy (ma, di, wo)  

Coaching  Juf Annemarie (di) 

IB Juf Vera (di, wo, vrij) 

Zorg Juf Ingrid (di, do) 

Conciërge/ 

Administratie 

Juf Amy (ma, di, do, vrij) 

Meneer Gert - Jan (wo) 

Directie Meneer Gerrit (ma, di, wo, do)  

Juf Mandy (ma, di, do)  

 

 

 
 


