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 Nieuwsbrief 1                                                                                    20-10-2021            
 

De Kreek                                                                   
 

Beste ouders, verzorgers,     

                                                                                    

Het nieuwe schooljaar draait inmiddels al weer een paar weken. De 

“omgekeerde” ouderavonden hebben we achter de rug en zelfs de 

grootse beperkingen rondom Corona zijn al wat teruggedraaid. 

Gelukkig mogen we u weer op het plein verwelkomen. Hopelijk gaat 

de aangekondigde griepgolf geen roet in het eten gooien. 

 

 

Mededeling van meneer Mark Suijkerbuijk. 

 

Na bijna 30 jaar neem ik eind deze week voor dit 

schooljaar afscheid van onze school. Deze week 

ben ik voorlopig voor het laatst werkzaam op De Kreek en vanaf 1 

november begin ik aan een nieuwe uitdaging als plaatsvervangend 

directeur op Parelmoer in Yerseke. Hier krijg ik de kans om me te 

focussen op het volledige schoolleiderschap. Door een interne 

verdeling van mijn taken en uitbreiding in het zorgteam doe ik dit 

met een gerust hart. De Kreek is een prachtige gezonde school, een 

heel fijn hardwerkend team van leerkrachten met een grote inzet en 

betrokkenheid en hele fijne kinderen. Ik wil dan ook Iedereen 

bedanken voor het vertrouwen en de steun om deze nieuwe weg in 

te kunnen slaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn blij met deze kans voor meneer Mark. 

En we hopen dat nadat deze detacheringsperiode er 

op zit, dat hij weer “vol opgedane kennis” bij ons 

verder kan werken. 
 

 

 

 

 

Agenda 

6 oktober  

Kinderboekenweek 

22 oktober  

Kreekacts 1/2b, 3a en 6a 

25 oktober 

Herfstvakantie 

1 november 

Mad Science 

3 november 

Nationaal Schoolontbijt  

3 november 

Hoofdluiscontrole 

8 november 

Vergadering 

Oudervereniging 

9  november 

Versiering Sint  

11 november 

Studiemiddag team 

Kinderen vrij 

14 november 

Ingang wintertijd 
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Rots & Water trainingen 
Rekenen, lezen  en taal zijn belangrijke vakken op school. Op De 

Kreek vinden wij het ontwikkelen van sociale vaardigheden waardoor 

kinderen goed in hun vel (komen te) zitten ook erg belangrijk. 

Kinderen die zich veilig voelen op school en meer plezier beleven, 

leren beter. Het draagt bij aan een positieve, veilige sfeer op school. 

  

Om hier aan bij te dragen werken wij op school met de 

weerbaarheidstraining Rots en Water.  Het is een preventieve sociale 

vaardigheidstraining die zich vooral richt op het vergroten van het 

zelfvertrouwen, weerbaarheid van kinderen,  het omgaan met 

conflicten en anti - pesten.  

  

De trainingen gegeven door Wendy en Annemarie zijn heel positief 

en speels ingericht en worden afgestemd op de leeftijd en de 

ontwikkelbehoefte van het kind. Actie, spel en zelfreflectie  worden 

afgewisseld met gesprekken. Een training bestaat uit ongeveer tien 

bijeenkomsten van één uur 

 

 
 

Schoolfruit en schoolzuivel. 
Na de herfstvakantie ( vanaf 15 november) gaat op De Kreek ook 

weer de periode van 20 weken schoolfruit in.  

We krijgen dan gratis schoolfruit om in de klassen uit te delen. 

Nieuw dit jaar is dat we mee gaan doen met schoolzuivel. 

We krijgen – ook gratis – pakjes halfvolle melk, halfvolle yoghurt en 

karnemelk aangeleverd. In het begin kijken we even hoe dat gaat 

lopen. Wat krijgen we aangeleverd en wat “lusten” de kinderen? 

We gaan hier geen verplichting van maken, het is voor ons een 

probeersel.  Het past daarentegen wel in ons Gezonde School beleid! 
Ons is beloofd dat de schoolzuivel vanaf 1 november geleverd wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 
 

Juf Amy 

Sinds een paar weken is ook 

juf Amy Sprenkels in het 

nieuwe kantoor van meneer 

Gerrit te vinden. Zij gaat de 

directie ondersteunen met 

de werkzaamheden. 

Wij merken het verschil nu al! 

 
 

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.  

 

Gezien dat er op 11 

november een 

studiemiddag voor het 

team is? 

De kinderen zijn dan om  

12 uur vrij. 
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Kinderboekenweek. 

Na een hele lange tijd, eindelijk weer kreekacts: van groep 1/2B ,groep 3B en groep 6A !!  
Wat fantastisch dat er ook weer publiek bij mag zijn.  
De kinderen zijn zo super enthousiast, ze dromen er zelfs over.   
Groep 1/2B en 3B hebben het over “worden wat je wil ”en bij groep 6A is er een heus spekkies 
mysterie wat opgelost wordt door detectives in wording.   
Dansjes, liedjes, toneel, gedichtjes en zelfs een ballet. Het is allemaal even leuk, wat een talent op 
onze school!  

Nieuws uit groep 1/2a 
 
Tijdens de Kinderboekenweek met als thema: Worden wat je wil, hebben onze kinderen heerlijk gewerkt en 
gespeeld over beroepen. Èn hebben we uiteraard iedere dag een prentenboek voorgelezen! 
 
Bij ons in de klas hebben we een echte kappershoek gemaakt. 
De kinderen hebben het zelf ingericht met mooie posters en echte kappers spullen. 
De kinderen hebben enorm genoten van deze tijdelijke hoek in de klas. 
En natuurlijk mocht een echte kapster in de klas niet ontbreken: we zijn allemaal verwend met mooie 
kapsels! 
 
Ook kwamen er nog meer echte mensen aangekleed zoals ze eruit zien in hun beroep in de klas op 
bezoek! 
 
Wat hebben we veel geleerd en wat waren het leuke weken waarin we door dit leuke thema heel veel 
gezien, gehoord èn geleerd hebben!! 

  
Fijne  herfstvakantie! 

 
Groetjes van groep 1/2a en juf Janet.                                                                                                       
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Groep 6 van juf Iris gaat ’s maandags koken bij en met de kinderen van ZON. 

Vandaag werden er appeltaartjes gemaakt. 

 


