Nieuwsbrief 2, maandag 19 september 2022
Beste ouder(s), verzorger(s),
Dit is de tweede oudernieuwsbrief van het schooljaar 2022-2023. Het is de laatste keer dat u deze
nieuwsbrief op deze manier ontvangt. Er zit een bijlage bij deze nieuwsbrief over hoe u kunt
aansluiten bij PARRO. Dat is ons nieuwe communicatiemiddel voor school en ouders, morgenavond
op de ouderavond verrel ik er meer over. Via PARRO krijgt u nieuwsbrieven, berichten van de
leerkracht van uw kind, uitnodigingen voor oudergesprekken, vragen over hulp bij activiteiten, etc.
U kunt zelf ook met de leerkracht communiceren om bijvoorbeeld uw kind ziek te melden. Als het
(nog) niet lukt om u aan te melden, kunnen we u daarbij helpen. Zodra u een uitnodiging via email
ontvangt, kunt u aanmelden op de manier die in de handleiding is beschreven.
Morgenavond om 19:00 uur is de ouderavond, we zien er naar uit u allemaal te verwelkomen op
school.
Op dinsdag 20 september nodigen we alle ouders/verzorgers uit op school. Op die avond kunt u
kennismaken met o.a. alle (nieuwe) leerkrachten, de OR en de MR en krijgt u specifieke informatie
van de leerkracht van uw kind(eren) over het nieuwe schooljaar 2022-2023.
De avond is gesplitst in twee rondes, zodat zoveel mogelijk ouders de mogelijkheid hebben om twee
groepsbijeenkomsten bij te wonen.
De ouders van groep 3, 4, 7 en 8, nodigen we uit om 19:00u.
De ouders van groep 1-2, 5 en 6 nodigen we uit om 20.15u na het gezamenlijk gedeelte.
Tijdens het gezamenlijk gedeelte (19.45-20.15u) heeft u de mogelijkheid om kennis te maken en in
gesprek te gaan met teamleden, MR-leden en OR-leden. Een kopje koffie of thee staat dan klaar.
Voor de ouders van de groepen op Den Donk geldt dat de groepsavond ook daar plaatsvindt. Na het
leerkrachtgedeelte nodigen we u graag uit in de hal van de hoofdlocatie, waarna u eventueel ook de
tweede ronde in een andere groep kunt bijwonen.
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Peter Adriaans
Directeur OBS de Kikkenduut a.i.

Activiteitenkalender is weer verstrekt.
Alle ouders hebben de activiteitenkalender voor dit schooljaar via het oudste kind van het gezin bij
ons op school weer ontvangen. Daarin staat de datum van een studiedag op 22 juni, dat is correct.
Eerder heeft in de nieuwsbrief 29 juni gestaan, dat is niet correct.

Ouderhulp gevraagd 2022/2023
De Kikkenduut is een school waar gezelligheid en saamhorigheid hoog in het vaandel staan.
Bijvoorbeeld met Sinterklaas, kerst en carnaval zijn er op het thema aangepaste activiteiten, maar
denk ook aan de wandelvierdaagse en het voetbaltoernooi. Zonder de hulp van ouders (en
grootouders!) lukt het ons echter niet om het programma rond te krijgen, daarom hebben we een
formulier voor ouderhulp opgesteld. We willen vragen het formulier in DEZE link uiterlijk maandag 3
oktober as. in te vullen.
Alvast heel erg bedankt namens de ouderraad.
Duinendag
Komende donderdag (22 september) vertrekken we tussen 08.30 en 08.40 uur met de bus, het
treintje van Jonkers en de Parel Express naar de Loonse en Drunense Duinen (bij Bosch en Duin in
Udenhout). De weersvoorspellingen zijn ons tot nu toe nog goed gezind. We verblijven dan tot 14.00
uur in de duinen waar we met elkaar een gezellige dag gaan beleven. Kinderen nemen hun eigen fruit
en drinken en een lunchpakketje met drinken mee. Ze mogen ook eigen spullen (bal,
emmers/scheppen, etc) meenemen, mits voorzien van naam.
Rond 14.00 uur vertrekken we weer terug naar de Kikkenduut waar we de dag in de eigen klas
afsluiten. De school is net als anders om 14.50 uur uit.
Er hebben zich al een heleboel ouders aangemeld om te komen helpen. Daar zijn wij hartstikke blij
mee. Ook al kom je niet helpen, zijn jullie van harte welkom om even te komen kijken. Loop bij Bosch
en Duin het bos naar de grote open vlakte. Daar kun je ons vinden.
Halen en brengen van kinderen
Graag zien we dat kinderen lopend of met de fiets worden gebracht en gehaald van school. Mocht u
uw kind(eren) met de auto brengen en/of halen, let er dan op waar u de auto parkeert. De
parkeerplaats van onze buren op Burg. Verwielstraat 67 is privéterrein en het is niet toegestaan
auto’s daar te parkeren, ook niet voor even. Graag ook niet parkeren voor of op de oprit van
Kindergarden.
Fietsen op de speelplaats
Bij de start en het einde van de schooldag is het druk op de speelplaats. Wij vragen jullie daarom dan
ook om de fiets aan de hand te nemen op de speelplaats en niet te fietsen. Houd op deze manier
s.v.p. rekening met elkaar!

