Nieuwsbrief 1 21 augustus 2020

Welkom terug op school!
Beste ouders,
Hopelijk heeft u met uw gezin ondanks alle voorschriften en beperkingen i.v.m. corona, toch
een fijne en ontspannen vakantie gehad. We zullen ons helaas nog wel even moeten houden
aan deze regels, zoals u ook in deze nieuwsbrief zult lezen. We hopen hiervoor op uw begrip.
Ondanks dat kijk ik erg uit naar het komende schooljaar. Ik hoop u ook!
Ik had als nieuwe directeur graag persoonlijk kennis met u gemaakt, u het liefst aan het
begin van het schooljaar op het schoolplein de hand geschud. Jammer genoeg is dat
vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk. Ik denk na over een alternatieve
kennismaking. U hoort nog van mij!
De inhoud van deze eerste nieuwsbrief van het jaar is ook terug te lezen op onze website:
www.dekikkenduut.nl. Vanaf volgende week vindt u daar ook de aangepaste kalender en
kunt u en ouderkalender van de school downloaden. Ook schooltijden en het definitieve
vakantierooster inclusief studie/ administratiedagen zijn hierop te vinden. Deze nieuwsbrief
wordt gewoonlijk op alle donderdagen van de even weken van het schooljaar gepubliceerd.
U ontvangt de nieuwsbrief via email. Indien dat niet mogelijk is, ontvangt u via uw kind een
papieren versie. Wilt u dat dan doorgeven aan onze administratie? ( Jessica)
Vriendelijke groet en een fijn schooljaar, ook namens Team obs de Kikkenduut,
Cobine Ramaekers

Agenda
7 september

Bijeenkomst 1 Ouderraad

10 september

1e studiedag

14 t/m 16 september

Kamp groep 8

Start schooljaar
Maandag aanstaande om 8.30 start voor alle kinderen het nieuwe schooljaar. We vinden het
fijn wanneer kinderen lopend of met de fiets worden gebracht en gehaald. Mocht u uw kind
(eren) toch met de auto brengen of halen, let dan goed op waar u de auto parkeert. De
parkeerplaats van onze buren aan de Burg. Verwielstraat 67 is privéterrein en het is daar niet

toegestaan auto te parkeren. Ook parkeren voor of op de oprit van Kindergarden is om
begrijpelijke redenen niet toegestaan.
Het is ouders nog steeds niet toegestaan het schoolgebouw te betreden, met uitzondering
van bijv. de overblijfouders. Alleen ouders van kinderen uit groep 1 t/m 3 hebben toegang
tot het schoolplein. Alle groepen maken uitsluitend gebruik van de poorten van de klas. Dit
geldt ook wanneer u meerdere kinderen haalt/brengt. De eerste 3 weken van het schooljaar
hebben de leerkrachten binnen de school alleen op afspraak contact met ouders. Deze
afspraken worden telefonisch of via mail gemaakt. Gesprekken kunnen ook online.
Contact via de klassenapp is bedoeld voor kleine, ad hoc én leuke zaken en reminders.
Inhoudelijke informatie ontvangt u via de mail. Op papier wordt geen informatie meer
verstrekt.

Weekopening - en sluiting
We starten deze week bij goed weer met een weekopening buiten op het plein. Mocht het
weer niet meewerken dan verplaatsen we de opening naar donderdag, het moment van de
eigenlijke weeksluiting. Tijdens de opening zullen de klassen o.a. kennismaken met een
aantal nieuwe gezichten. I.v.m. de coronamaatregelen zal er tot nader order geen
weekopening/sluiting plaatsvinden.

Kennismaking Veronique van Raaij, IB’er
Hoi, ik ben Veronique van Raaij. Ik heb me eerder voorgesteld in de
nieuwsbrief, omdat ik per 1 augustus als de IB’er of
kwaliteitscoördinator werkzaam ben op de Kikkenduut. Ik
ondersteun in het organiseren van extra ondersteuning voor
leerlingen die dat nodig hebben. Ik neem het stokje over van MarieLouise Sprangers.
Ik werk op maandag, dinsdag, donderdag (tot 14u) en vrijdag. Op
deze dagen ben ik in principe te bereiken op de Kikkenduut. U kunt
me ook bereiken via de mail: veronique.vanraaij@opmaatgroep.com.
Helaas laten de coronamaatregelen nog niet toe dat u zomaar kunt binnenlopen. Toch hoop
ik u snel te ontmoeten! Graag tot ziens!
Duinendag
We hebben besloten dat we de Duinendag van 3 september te verplaatsen naar het
voorjaar, en samen te laten vallen met de meesters- en juffendag. Dat vinden we ontzettend
jammer omdat deze dag een fantastisch begin is van het schooljaar! Hoewel er in de
voorbereiding grondig over de veiligheid is nagedacht, vinden we het niet verstandig deze
dag doorgang te laten vinden.

Informatieavond alle groepen en informatiebijeenkomst ouders groep 8 i.v.m. kamp
Op 8 september stond deze avond gepland. We hebben echter besloten de informatie niet
op de gebruikelijk manier met u te delen, maar online aan te bieden. Alle leerkrachten
sturen de ouders van hun klas die dag een link waarmee een kennismakingsfilmpje en een
powerpointpresentatie kunnen worden geopend. In het filmpje stelt de groepsleerkracht
zich voor, in de presentatie vindt u de informatie van betreffende groep.

Ambitie- en kwaliteitskaarten
Bij elke nieuwsbrief vindt u als bijlage een ambitie-of kwaliteitskaart. In de schoolgids
verschijnt een overzicht. Dit is door ouders altijd op te vragen. Ambitiekaarten beschrijven
de planning en ontwikkeling van het onderwerp voor de lange termijn. Kwaliteitskaarten
beschrijven de huidige uitvoering van het onderwerp. Bij deze nieuwsbrief als bijlage een
kwaliteitskaart van de Stichting Opmaat: Opening na de zomervakantie.

