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 Nieuwsbrief 3                                                                               25 -11-2021            
 

De Kreek                                                                   
 

Beste ouders/verzorgers, 

 

In deze nieuwsbrief staan weer een aantal mededelingen over de 

komende periode, waarin er een aantal bijzondere en leuke 

activiteiten zullen plaatsvinden. 

 

Afgelopen week is de school weer mooi versierd voor onze Sint en 

zijn Pieten. Het is weer heel gezellig in de gangen en de stoel voor 

Sinterklaas staat al klaar op het podium. Alle ouders bedankt! 

 

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

aantal groepen van onze school. Deze keer is groep 3 aan de 

beurt. 

 

Sinterklaas  

Reminder: 

Weet u nog hoe leuk we de etalages in de stad versierd hebben? 

Op koopzondag 28 november heeft u o.a. de gelegenheid om de 

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

overal in de stad te vinden zijn.  

 

 

 

Agenda 

29 t/m 10 december 

GEEN gymlessen van de 

Fitfabriek. Meer info volgt. 

2 december 

Sint op school  

6 december 

Inloop / je mag uitslapen tot 

10 uur; hoeft niet! 

14 en 16 december 

Rapportbespreking 

17 december 

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

gaat NIET door! 

22 december 

Kerstdiner 

24 december 

Studiedag : kinderen zijn vrij 

25 t/m 9 januari 

Kerstvakantie 

 

 

 

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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Tevredenheidsonderzoek  

U heeft recentelijk vanuit school weer een uitnodiging gekregen om een enquête in te vullen. 

Deze is digitaal onder alle ouders van de school verspreid. Mocht u deze enquête toch liever op 

papier willen invullen dan kunt u een formulier bij de directeur aanvragen. We kunnen door deze 

enquête heel duidelijk in kaart te brengen hoe u als ouder tegen bepaalde zaken op de Kreek 

aan kijkt.  

Fruit & Melk 

Ook dit jaar hebben we als school weer een half jaar het 

schoolfruit. Vorige week zijn we gestart met ananas, appels 

en worteltjes. Ook deze week ligt er weer lekkers in alle 

dozen. Op deze manier kunnen de kinderen van 

verschillende soorten groente en fruit proeven. Er zit o.a. 

deze week rettich in. Rettich ziet eruit als een grote, witte 

winterpeen en is nauw verwant aan radijs.  Misschien niet 

meteen een groente die de kinderen thuis zullen proberen, 

maar kinderen vinden het in de klas vaak wel leuk om 

samen iets te proeven. Op deze manier hopen we kinderen 

in aanraking te brengen met nieuwe smaken. 

Naast het schoolfruit hebben we ook een proefperiode met gratis schoolzuivel van 

FrieslandCampina. Gedurende 20 weken ontvangen de kinderen om 10:00 uur een bekertje 

karnemelk of halfvolle melk. Deze week bieden we ook halfvolle yoghurt aan. Na deze 

proefperiode bespreken we in het team wat we de kinderen structureel willen gaan aanbieden.  

 

 

5 december 

Om ervoor te zorgen dat iedereen de kans krijgt om op 5 

december te genieten van een gezellige avond is het mogelijk om 

de kinderen op maandag 6 december tot uiterlijk 10:00 uur naar 

school te brengen. Eerder mag uiteraard ook. De leerkrachten 

zullen gewoon om 08:30 uur op school aanwezig zijn. 
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Hoogbegaafdheid 

De afgelopen weken hebben we als team meerdere studiedagen gehad. We hebben 

momenteel 2 bijeenkomsten over HOOGBEGAAFDHEID gehad. Voor ons team een mooie 

manier om nog meer kennis in huis te halen voor kinderen die extra uitdaging kunnen gebruiken. 

 

 

Voorleeskampioen 

Trots willen we u ook nog even mededelen dat Laiza uit groep 8A bij de Kinderboekenweek 

voorleeskampioen geworden is. Knap gedaan! 

 

Lichtjesavond 

Misschien heeft u via de media al vernomen dat het op 24 december lichtjesavond op de 

Canadese oorlogsbegraafplaatsen in Bergen op Zoom is. Wellicht heeft u interesse om 

Kerstavond een bezoekje te brengen aan deze bijzondere plek. Bij elk grafsteen zal een kaarsje 

aangestoken worden als herinnering aan de soldaten van de Tweede Wereldoorlog.  

Aanvang: 15:45-17:15 uur 

               



   

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

   
 

Een kijkje in groep: 3A en 3B   

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


