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2 maart 
rapporten mee naar huis 

7-8-9 maart 
rapportgesprekken
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SCHOOLSCHAKEN
Op 19 maart kunnen kinderen die graag
schaken,meedoen aan het schoolschaakkampioenschap
van het district Tilburg.  Teams van 4 jeugdschakers
strijden dan voor de eer van hun school. 

Vind je het leuk om te schaken, vraag dan andere
kinderen om mee te doen en zo een team te vormen én
zorg voor een begeleider. 
 

14 maart
keuzeworkshopdag

INSCHRIJVEN
RAPPORTGESPREKKEN

Vanaf woensdag 1 maart kunnen de ouders met
meerdere kinderen  zich inschrijven voor de
rapportgesprekken. Hiervan krijg je een melding
in Parro. De andere ouders kunnen zich vanaf
donderdag inschrijven. Let erop dat je tussen de
gesprekken van je kinderen altijd 15 minuten
'wisseltijd' inplant. De gesprekken zijn op 7, 8 en
9 maart. 

Informatie van school
 

Één keer per maand ontvang je de nieuwsbrief van
school met belangrijke informatie. De nieuwsbrief
verschijnt rond de 1e van de maand. 

aanmelden: Uiterlijk 14 maart bij elias.thysse@gmail.com 
inlichtingen: Bij Elias Thijsse via bovenstaand mailadres of 0416 36 27 35
speellocatie: Basisschool Wandelbos, Auteurslaan 7 Tilburg
start van de wedstrijden: 10.00 uur
inschrijven: Vanaf 09.30 uur tot 09.45 uur
kosten: €5,00 per team, te voldoen bij binnenkomst.
prijsuitreiking: 16.00 uur 

Dit toernooi is de voorronde voor de finale van de Brabantse Kampioenschappen. Je kunt
die dag ook simultaanschaken en worstelen met de schaakwolf. 

4 april
studiemiddag 12.00 alle
kinderen vrij

7maart 
groep 7&8 fietsexcursie
kamp Vught

9 maart 
weekviering veldmuizen



t
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NIEUWSBRIEF

MAMA, PAPA, WAAR
KOMEN BABY'S
VANDAAN?

 De GGD verzorgt op 20 maart een
webinar over seksuele opvoeding.
Tijdens dit webinar geven Elsbeth
Reitzema van Kenniscentrum
Rutgers het woord én gaan in
gesprek met een ouder. Allerlei
aspecten van de seksuele en
relationele ontwikkeling en
opvoeding voor kinderen van 0-12
jaar worden besproken. Je krijgt
informatie en handvatten om je
kind hierin te begeleiden. In de
flyer hiernaast lees je hoe je je
kunt aanmelden. 

DEUREN OPEN OM 08:15 UUR
In de vorige nieuwsbrief kon je lezen dat de
deuren in de ochtend voor kinderen (en
ouders) vanaf 08.15 uur open gaan. We
merken dat veel mensen dat bericht hebben
gelezen en dat is heel fijn. 

Dankjewel!

Als het hard regent of extreem koud is en je
bent toch wat eerder dan kun je in het halletje
wachten. 

Bijlage: Nieuwsbrief van de ouderraad



 
Na een gezamenlijke opening door onze
Prinses Josje en haar Raad van 10, hebben
we allerlei activiteiten gedaan.
De groepen 1-2-3 hebben onder andere
geknutseld, blikken gegooid en een
lekkere snoepketting gemaakt. Ook
konden ze zichzelf laten schminken en een
heuse glittertattoo laten zetten. De
groepen 4 t/m 8 hebben onder andere
bingo gespeeld, slingers gemaakt, de
stoelendans gedaan en een muziekquiz
gespeeld. 

Ook de Oisterwijkse Prins en zijn Raad van

11 zijn op bezoek geweest en we hebben 
met hen gehost in de hal. 

Als ouderraad houden we jullie graag allemaal op de hoogte van de verschillende
activiteiten die we als ouders organiseren samen met de evenementencommissie
vanuit de school, bestaande uit Sylvia Rijnen en Brigitte Swanenberg. 

Mocht je ook willen helpen of vragen hebben dan kun je deze richten aan
kikkenduut.or@opmaatgroep.com. 

We weten niet of je het gezien hebt, maar onze 
school van de Confetti Kwakers was echt 
feestelijk versierd van binnen!

Als afsluiting werden de origineelste 
carnavalsvierder van de onderbouw en 
van de bovenbouw bekend gemaakt door 
onze Prinses en Raad van 10. 

Het was een mooie feestdag met alle 
kinderen en we kijken alweer uit naar 
volgend jaar!
 
ALAAF!
 

Informatie vanuit de Ouderraad van de Kikkenduut

KOMENDE ACTIVITEITEN

6 april | Pasen

24 april |
Schoolvoetbaltoernooi
13-16 juni |
Avondvierdaagse
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CARNAVAL 2023

Versiering

Op vrijdag 17 februari was het dan zover, het Carnavalsfeest op de Confetti Kwakers (de
Kikkenduut)! Een feestelijke dag waar een DJ zorgde voor de nodige polonaises en dans!

Dankjewel aan de ouders die mee hebben 
geholpen aan de Carnavalsviering en de mooie 
decoraties op school!



Informatie vanuit de Ouderraad van de Kikkenduut

P A G I N A  0 2

M A A R T  2 0 2 3  -  N U M M E R  2

DAISY BEDANKT!

SCHOOLVOETBALTOERNOOI

AVONDVIERDAAGSE

Zoals we laatst al vermeld hadden, was er nog 
een bedankje voor Juf Daisy die de Kikkenduut 
helaas heeft verlaten. Yvonne heeft namens alle 
ouders van de Kikkenduut nog een klein
bedankje gebracht. Wat erg gewaardeerd werd. 

Op maandag 24 april van 10.00 - 16.00 organiseert een
onafhankelijke commissie het schoolvoetbaltoernooi voor
de leerlingen uit groep 7&8 van de basisscholen uit de
gemeente Oisterwijk op de velden van voetbalvereniging
Trinitas. Wij willen onze kids op de Kikkenduut graag de
kans geven om hier aan deel te nemen, maar zoeken hier
nog wel ouders voor die dit willen organiseren. Of er een
toernooi komt voor de andere groepen is nog niet bekend. 

Wil je dit mee oppakken? Mail dan naar
kikkenduut.or@opmaatgroep.com! 

Binnenkort starten ook de voorbereidingen voor de
Avondvierdaagse (13-16 juni). Hiervoor zijn we nog op
zoek naar enkele kartrekkers. Wie wil er graag mee in
de werkgroep en wie wil er op de dag zelf eventueel een
kraam bemannen, medailles uitreiken op vrijdag?
Aanmelden hiervoor kan nog via
kikkenduut.or@opmaatgroep.com  

OPROEP Hulpouders gezocht!

KOMENDE ACTIVITEITEN

6 april | Pasen

24 april |
Schoolvoetbaltoernooi
13-16 juni |
Avondvierdaagse


