Nieuwsbrief 1, maandag 5 september 2022
Beste ouder(s), verzorger(s),
Dit is de eerste oudernieuwsbrief van het schooljaar 2022-2023. We zijn vanochtend gezamenlijk
gestart op het schoolplein en hebben het nieuwe jaar ‘ingeknald’ met confetti. We gaan er een
prachtig schooljaar van maken. Een schooljaar waarin onze verbouwing gaat beginnen (in 2023) en
een schooljaar waar we hopelijk niet teveel gaan merken van corona beperkingen.

Deze nieuwsbrief ontvangt u (nog) via email, vanaf volgende week hopen we onze nieuwe oudercommunicatie-app ‘Parro’ operationeel te hebben. Dat wordt dan de manier waarop schoolleerkracht en ouder met elkaar communiceren. Bij het overzetten van de leerlingen naar ons nieuwe
administratieprogramma is gebleken dat we de emailadressen van ouders niet compleet en/of
actueel hebben. Dat is wel nodig voor Parro. We willen u daarom vragen uw e-mailadres deze week
naar de leerkracht te mailen. Dan kunnen we u vervolgens uitnodigen om aan Parro deel te nemen
en weten we ook zeker dat we alle ouders bereiken. Als u kinderen in meerdere groepen heeft, graag
elke leerkracht mailen:
Kleuters:
Vlinders
Lieveheersbeestjes
Libellen
Groep 3 Meikevers
Groep 3 Krekels
Groep 4 Salamanders
Groep 4 Roodborstjes
Groep 5 Veldmuizen
Groep 5 Lijsters
Groep 6 Mollen
Groep 6 Uilen
Groep 7 Egels
Groep 7 Eekhoorns
Groep 8 Dassen

madieke.vanrijn@opmaatgroep.com
sylvia.vanderven@opmaatgroep.com
saskia.vanschooneveld@opmaatgroep.com
maartje.roes@opmaatgroep.com
elvira.koenraadt@opmaatgroep.com
bregje.vandenboogaard@opmaatgroep.com
marieke.bertels@opmaatgroep.com
godelieve.ibis@opmaatgroep.com
peter.ketelaars@opmaatgroep.com
karin.mertens@opmaatgroep.com
patricia.wagemakers@opmaatrgoep.com
jasper.snelderwaard@opmaatgroep.com
nina.wong@opmaatgroep.com
nadine.vandenberg@opmaatgroep.com

Gymlessen tot aan de herfstvakantie
Mogelijk is het u al opgevallen, de gymzaal naast onze school wordt ingrijpend verbouwd. We
kunnen de zaal tot de herfstvakantie niet gebruiken. De groepen 1 t/m 3 gymmen in onze speelzaal.
De groepen 4-5-6 maken gebruik van gymzaal de Waterhoef, of van het Dotterveld bij goed weer. De
groepen 7 en 8 gymmen in de gymzaal bij den Donk.
Groep 1-2
Groepen 3
Groepen 4
Groepen 5 en 6
Groepen 7 en 8

gymschoenen permanent op school
gymspullen mee op maandag
gymspullen zijn permanent op school
gymspullen mee op donderdag
gymspullen mee op maandag

Na de herfstvakantie verandert het rooster omdat ‘onze’ zaal weer beschikbaar is, we informeren u
tijdig over op welke dagen er dan gymles is. Groep 3 t/m 8 gymt dan weer in onze zaal.
Personele bezetting
In de groepen is niet alles precies zoals we voor de vakantie met u hebben gedeeld. Juf Bernita is nog
niet gestart bij de Veldmuizen, juf Sylvia vervangt haar zolang dat aan de orde is. De woensdag bij de
Roodborstjes wordt tot die tijd door juf Marieke zelf gedaan.
Bij de Mollen heeft juf Esther besloten het onderwijs te gaan verlaten. Ze werkt tot de herfstvakantie
samen met juf Karin in de groep, wij gaan een vacature uitzetten op zoek naar een nieuwe
leerkracht. Door het vertrek van juf Esther moeten we ook op zoek naar een andere invulling van
onze plusgroepen. Daarover hoort u later meer.
Kalender en schoolgids
De kalender is klaar, moet alleen nog geprint en verspreid worden. De schoolgids staat op de agenda
van de MR op 13 september en kan na instemming gepubliceerd worden op onze website.
Voor de maand september zijn dit belangrijke data:
20 september
22 september
23 september

Ouderavond over het nieuwe schooljaar voor alle ouders vanaf 19:00 uur.
Duinendag voor alle kinderen.
Studiedag, alle kinderen vrij.

Fiets mee naar den Donk
De groepen 7 en 8 zitten dit schooljaar op onze locatie den Donk. We willen u vragen de kinderen
met de fiets naar school te laten komen. Wij zijn dan ook mobiel met de kinderen om bijvoorbeeld
naar het hoofdgebouw te gaan.
Duinendag vraag om ouderhulp
Donderdag 22 september gaan we weer met z’n allen een hele dag naar de Loonse en Drunense
Duinen. Voor de zomervakantie is er al een oproep gedaan voor ouderhulp. Deze hulp hebben we
namelijk hard nodig om de dag veilig te laten verlopen. Op die oproep hebben al een aantal ouders
gereageerd wat we superfijn vinden. We zijn echter op zoek naar nog meer ouders. Ook als je maar
een dagdeel beschikbaar bent, kunnen we de hulp goed gebruiken.
De hulp bestaat uit samen spelen met de kinderen, zorgen dat kinderen het fijn hebben, bekers
opendraaien, bij de groepen 1 t/m 3 een klein groepje begeleiden bij de spelletjes, wc-bezoekjes,
begeleiden bij het spel van de groepen 4 t/m 6, etc.
Tussen 09.00 en 14.00 uur zullen wij in de duinen (bij Bosch en Duin – Udenhout) zijn en kunnen we
bovenstaande hulp goed gebruiken.

Als je jezelf wilt opgeven om samen met het team en alle kinderen van de Kikkenduut een geweldige,
gezellige dag te hebben, klik dan op de volgende link:
https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.aspx?subpage=design&FormId=wWmfjK3wZUuHSYx9
0BcHwyxuzMbsKqNAnSv8IFT661UMVZOUkRHNDVYNDJMMlNMN09EWVNGT0xJRi4u&Token=ea716350da654159957f6b1357
7eff90
Alvast hartelijk dank!!

