
Week 7 | 17 feb. 
Carnavalsviering 
12:30 uur 
Groep 1-2-3 naar school

Week 8 | 
vakantie

Week 9 | raporten mee
naar huis
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              DAG SUPERHELD CAS
Maandag 13 februari hebben we afscheid genomen van onze superheld Cas. 
Omdat Cas  ontzettend veel van feesten en dansen houdt zullen we op de viering van
as. vrijdag samen dansen op een van zijn lievelingsliedjes 'ik dans automatisch' van
Flemming. 
Het levensmotto van Cas is: zing, dans en maak grapjes.  Dat zullen we dan ook zeker
blijven doen met Cas in onze gedachten. 

CARNAVAL MET DE CONFETTI KWAKERS
 Heb je al gezien dat we deze week een ander naam hebben? De Kikkenduut heet met
carnaval: 

'De Confetti Kwakers' 
 

Vrijdag 17 februari vieren we in de middag carnaval op school. Hieronder lees je wat
we allemaal gaan doen. 

PRINSES EN DE RAAD VAN 10
We beginnen samen in de hal, waar onze eigen Prinses Josje met haar raad van 10
iedereen welkom zal heten. Daarna dansen we samen met én voor Cas om het feest te
starten. 

ACTIVITEITEN IN DE KLAS
Na deze start zijn er in alle klassen leuke activiteiten in carnavalssfeer. We hebben de
klassen verdeeld over de bouwen: 1-2-3 , 4-5-6 en groep 7-8. Prinses Josje en haar raad
van 10 lopen rond en kijken wie er dit jaar de bekers winnen voor de meest originele
carnavalsvierder. 

HOOG BEZOEK
Rond de klok van 14:15 uur zal de Oisterwijkse Prins en zijn raad van 11 onze school
bezoeken. Uiteraard wordt hij ontvangen door onze eigen raad. 

PRIJSUITREIKING
Als laatste zal de bekendmaking komen wie de meest originele carnavalsvierder is. We
sluiten allemaal af in onze eigen klas voor we aan een weekje vakantie gaan beginnen.

Wij hebben er enorm veel zin in. ALAAAAAAAF! 

Week 10 |
oudergesprekken
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STUDIEMIDDAG 4 APRIL
Op dinsdagmiddag 4 april hebben alle
scholen van Opmaat groep een gezamenlijke
studiedag. Ook het team van de Kikkenduut is
hierbij.  
Helaas is dit aan het begin van het jaar niet
aan jullie doorgegeven in de jaaplanning.
Onze excuses daarvoor. 

Alle kinderen zijn 4 april om 12.00 uur vrij. 

Vanuit school hebben we de BSO's hierover
ingelicht. Mocht je kind op dinsdag naar de
BSO gaan dan is het goed om zelf nog te te
controleren of dat goed is doorgekomen. 
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UITBREIDING KIKKENDUUT
In de vorige nieuwsbrief kon je lezen over de plannen m.b.t. de extra lokalen die 
 worden bijgebouwd op onze hoofdlocatie. Er is een architect gekozen en samen met
gemeente Oisterwijk,  de Opmaat groep en school bekijken we wat de beste opties
voor uitbreiding zijn. Uitgangspunt is dat we dit jaar ( eind 2023) starten met de bouw
en dat deze bij aanvang van het schooljaar 2024-2025 zeker klaar is zodat dan alle
kinderen van de Kikkenduut weer bij elkaar zitten. 

Dat betekent ook dat er komend schooljaar nog kinderen naar Den Donk zullen gaan. 
 We zullen als de plannen wat meer duidelijk zijn, zo snel mogelijk laten weten om welke
groepen dat zal gaan. 

START VAN SCHOOL
We vinden het ontzettend fijn dat we in de
ochtenden zien dat kinderen (en soms
zelfs ouders) niet kunnen wachten om te
beginnen.
toch willen we jullie vragen pas om 08.15
uur naar binnen te gaan.  Tot die tijd zijn
de leerkrachten nog bezig met
voorbereiden (of koffie drinken). Vanaf
08.15 uur zijn zij in de klas om jullie kind
(en jullie) te verwelkomen. Dus, ben je iets
eerder, wacht dan nog even buiten. 

STICHTING LEERGELD
Als ouder wil je dat je kind mee kan doen. met sport, of activiteiten op of na school. Maar
soms kun je dat als ouder niet betalen. Daarvoor is stichting leergeld. Zij kunnen met je
meekijken en ondersteunen in de kosten. Kijk voor meer info op hun site:
www.leergeldoisterwijk.nl Je mag bij vragen ook contact opnemen met Veronique of Brigitte. 

http://www.leergeldoisterwijk.nl/


6 april | Pasen

Uitgangspunt voor het verkrijgen van buitengewoon vakantieverlof is dat je niet in de
reguliere schoolvakanties op vakantie kunt gaan. Dat kan zijn omdat je bedrijf dan
bijvoorbeeld niet kan sluiten,  omdat je bijvoorbeeld seizoensgebonden werk hebt. Je moet
hiervoor altijd 'bewijs' aanleveren. Een verklaring van je werkgever of je accountant
bijvoorbeeld.  
Het niet kunnen rondkrijgen van roosters of personeelsproblemen vindt de leerplicht geen
geldige reden. Als je werkt in de zorg wil de leerplicht dat apart bekijken en kan er in
sommige gevallen een uitzondering worden gemaakt. 
Vakantieverlof buiten de schoolvakanties mag 1 keer per jaar worden verleend, voor
maximaal 10 (aaneengesloten) dagen. Ga je 1 keer en neem  je voor 5 dagen verlof, dan kun
je die andere 5 dagen niet op een ander moment dat jaar gebruiken. 

LEERPLICHT, DEEL 2 
In de vorige nieuwsbrief kon je de regels lezen die de leerplichtwet ons voorschrijft bij het
verlenen van het verlof. Bij de Kikkenduut krijgen we regelmatig vragen over buitengewoon
vakantieverlof.  
In de wet op de leerplicht staat hierover het volgende: 

Als de school twijfelt over het wel of niet mogen verlenen van verlof vragen we altijd advies aan
de leerplichtconsulent. Wij volgen o.h.a. dat advies op. Als ouders ervoor kiezen om tegen dat
advies in toch verlof op te nemen, dan kan de leerplichtconsulent een boete geven en zelfs een
proces verbaal opmaken waardoor er een aantekening op je strafblad kan komen.

De contactgegevens van de leerplichtconsulent in Oisterwijk zijn:
Lisanne Voorn
Gemeentehuis Oisterwijk, De Lind 44
T +31 631 101 5861
lisanne.voorn@tilburg.nl 
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OUDERGESPREKKEN
In de week na de vakantie krijgen alle leerlingen
hun rapport mee naar huis. Je ontvangt binnenkort
via Parro een uitnodiging om je in te schrijven voor
het oudergesprekken die in week 10 zijn. 

De ouders met meerdere kinderen op school
krijgen wat eerder de tijd om zich in te schijven. Dit
doen we zodat de tijden voor de gesprekken van
de broertjes en zusje op elkaar kunnen aansluiten.  
Daarna gaat de inschrijving open voor alle ouders.
Het oudergesprek is een verplicht gesprek. 
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WORKSHOPDAG
Op 14 maart hebben we onze Kikkenduut Workshopdag. Een heel fijne dag waarbij
kinderen de kans krijgen om heel veel verschillende workshops te volgen. Maar...
daar hebben we wel jullie hulp bij nodig. 

Op onze oproep in de nieuwsbrief van januari zijn een aantal reacties gekomen. Dat
vinden we super fijn. Maar, het zijn er nog niet genoeg. 

We hebben ouders (of opa's, oma's, tantes, ooms, buren etc.) nodig die een leuke
workshop kunnen geven, maar ook ouders (of opa's, oma's, ooms, tantes etc.) die
kunnen helpen bij een workshop. 

Kun en wil je helpen, of ken je iemand die op 14 maart as. 3 workshops van 75
minuten wil geven aan de onderbouw (groep 1-4) of de bovenbouw (groep 5-8)? 
 Vul dan dit formulier in:  Inschrijven workshops

Om een beeld te krijgen van deze bijzondere en gezellige dag kun je hier een
filmpje kijken van de workshopdag van vorig schooljaar. 
workshopdag 2021  

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=wWmfjK3wZUuHSYx90BcHwyxuzMbsKqNAnSv-8IFT661UQ0NPV05PS0VWSkxDUEM1T0FYWldDWjlFTi4u
https://www.youtube.com/watch?v=m1q8KqbNSmw
https://www.youtube.com/watch?v=m1q8KqbNSmw
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