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 Nieuwsbrief 9                                                                              datum  25-02-22         
 

De Kreek                                                                   
 

Beste ouders, verzorgers,     

                                                                                    

En toen was het alweer vakantie. Wat vliegt de tijd voorbij. Met alle stormen 

van afgelopen week kan je niet echt spreken van een voorjaarsvakantie, maar 

met de ‘leutstorm’ op de Kreek vandaag wel van een ‘Vastenavendvakantie’! 

Vandaag hebben we een super leuke viering gehad op school en zijn we al 

‘dweilend’ de vakantie ingegaan. 

 

We hebben de periode tussen de Kerst- en voorjaarsvakantie gebruikt voor het 

afnemen van de CITO- toetsen. Door verschillende uitvallen van leerkrachten, 

maar ook leerlingen een periode die iets rommeliger verliep dan anders. 

Gelukkig lijkt inmiddels de grootste golf voorbij en keren we na de vakantie 

vrijwel terug naar ‘normaal’.  

 

Het team van de Kreek wenst jullie allemaal een hele fijne vakantie toe, met 

veel ‘leut’ en gezondheid!! 

 

Agge mar leut et! 

 

 

 

 

Agenda 

Datum 

28-02 t/m 06-03 

Vastenavendvakantie 

 

09-03 

Luizencontrole 

 

28-03 

Rapport 2 

 

 

 

 

   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.  
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Afscheid meneer Hans: 

Zoals u in de nieuwsbrief van vorige week heeft 

kunnen lezen, was vandaag de laatste dag van 

meneer Hans bij ons op school. Wij gaan hem 

ontzettend missen en de kinderen zeker ook. 

 

Gisteren deed meneer Hans nog een rondje langs 

de klassen om afscheid te nemen van de kinderen. 

Hij werd toegezongen, kreeg nog wat cadeautjes 

en werd door groep 8 uitgenodigd voor de 

eindmusical. Het ga je goed Hans! 

 

 

 

Vastenavend op de Kreek: 

Wat een leuke dag hebben we vandaag 

gehad op de Kreek. De onderbouw vierde ’s 

ochtends vastenavend in de klassen en 

konden dweilen met de Nar en Steketee. De 

bovenbouw vierde in de middag vastenavend 

met een ware vastenavendbingo. Wat was 

iedereen leuk verkleed vandaag. De 

bovenbouwgroepen sloten de middag af met 

de zevensprong op het plein! 

 

Ook hebben alle kinderen en leerkrachten 

genoten van de vastenavendfilm, 

gemaakt door de werkgroep 

vastenavend! Wat een super leuke film is 

het weer geworden en wat heeft er een 

moeite en tijd ingezeten. Hieronder is de 

link te vinden, waarmee u thuis de video 

ook kunt bekijken…leuk voor in de 

vakantie! De film bestaat uit twee delen, 

een pauzemoment voor thuis zullen we 

maar zeggen! 

 

Deel 1: https://youtu.be/a_ZfElTgtrk 

Deel 2: https://youtu.be/oYbQsCx79l4 

 

 

 

https://youtu.be/a_ZfElTgtrk
https://youtu.be/oYbQsCx79l4
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Afscheid van de Nar: 

Met de bovenstaande 

vastenavendfilm is ook een 

einde gekomen aan het tijdperk 

van onze Nar. Leon Oomen stopt 

na 5 jaar en zal zijn narrenstok 

aan de kapstok hangen omdat 

we zijn zoon niet nog een jaartje 

op school kunnen houden. 

 

Leon regelde altijd van alles en 

heeft vijf jaar lang de rol vol 

enthousiasme en gezelligheid 

gespeeld. Wij willen hem hier 

heel erg voor bedanken. Agge 

mar leut et Leon! 

 

 

 

Rapport 2: 

Nog een kleine maand en dan krijgen de kinderen alweer hun 

tweede rapport. Daarom de vraag om de rapporten die nog 

niet terug ingeleverd zijn, zo snel mogelijk in te leveren. Dan 

kunnen de rapporten mooi op tijd in orde gemaakt worden. 

Alvast bedankt! 

 

 

Coronamaatregelen na de vakantie: 

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat na de vakantie er eindelijk 

weer versoepelingen mogelijk zijn in het basisonderwijs. Hieronder nog even 

een kleine samenvatting van wat na de vakantie weer mogelijk is: 

 

• Richtlijnen rondom groepsgrootte, cohortering en gespreide looproutes 

vervallen.  

• Ouders, verzorgers en andere externen zijn weer welkom in de school.  

• Het is niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden.  

• Basismaatregelen zoals regelmatig handen wassen en voldoende ventileren 

gelden wel. De klaslokalen zullen regelmatig geventileerd worden.  

• Mondkapjes in school zijn niet meer nodig.  

• Het dringende advies voor leerlingen (voor groep 6 t/m 8) en 

onderwijspersoneel om twee keer per week een zelftest te doen blijft. 
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CITO-Toetsen: 

We zijn bijna bij met de CITO-toetsen. Door 

verschillende coronagevallen is de afnameperiode 

rommeliger verlopen dan normaal, maar inmiddels is 

bijna alles bijgewerkt. De resultaten zullen te zien zijn 

op het eerstvolgende rapport.  

 

 

 

 

Definitief schooladvies groep 8; 

Een spannende dag vandaag voor de 

leerlingen van groep 8. Waar zij eind december 

hun voorlopige schooladvies kregen, hebben zij 

vandaag hun definitieve schooladvies 

gekregen. Nu kunnen ze zich gaan inschrijven 

op het voortgezet onderwijs en is de stap naar 

het middelbaar nog kleiner geworden! 

 

 

 

 

 

 

 

Elfendeurtjes in het Meilustbos: 

Elfjes zoeken tussen de bomen in Bergen op 

Zoom. Sinds kort zijn de ‘Elfendeurtjes’ verplaatst 

naar het Meilustbos. De start van de route is bij 

‘de Zoom’. Veel speurplezier. 

 

 

 

Week van de lentekriebels: 

Op 17 maart om 20:00 zenden wij, GGD West-Brabant, een webinar uit voor 

ouders over de seksuele ontwikkeling en seksuele opvoeding van kinderen t/m 

12 jaar. Ouders kunnen dit gratis volgen en zich nu al aanmelden.  

Meer informatie over het webinar en aanmelden via: 

https://ggd-west-brabant.webinargeek.com/mama-papa-waar-komen-baby-

s-vandaan-1 

 

 

  
 


