Nieuwsbrief 3, maandag 3 oktober 2022
Beste ouder(s), verzorger(s),
Dit is de derde oudernieuwsbrief van het schooljaar 2022-2023. We zijn benieuwd of onze nieuwe
communicatie via Parro voor u als ouders goed bevalt. Lukt het al om in geval van ziekmelding dat via
Parro door te geven? Als u een vraag heeft, stel hem gerust aan de leerkracht.
Een levend thema is helaas toch weer corona, de eerste tekenen dat het aantal besmettingen weer
toeneemt zijn er al. Over sommige maatregelen in de school is met de MR het gesprek nog te voeren
of we daar nu mee doorgaan, in deze gaat het specifiek over wel of geen vieringen met alle kinderen
en ouders tegelijk in de hal.
Allereerst is een excuus op zijn plaats. We hebben op dinsdag ouders uitgenodigd voor een viering in
de hal en op donderdag dat weer afgeblazen. Dat had niet mogen gebeuren, intern misverstand
maar naar jullie als ouders toe onduidelijk en onwenselijk.
We starten deze week de vieringen in drie groepen weer op, met het publiek dat bij die drie groepen
hoort. Met de MR gaan we het gesprek aan over hoe en of we vieringen weer met alle ouders en
kinderen in de hal gaan doen. Tot en met 10 november vieren we volgens het schema verderop in
deze nieuwsbrief, als er veranderingen zijn leest u daarover in een volgende nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Peter Adriaans
Directeur OBS de Kikkenduut a.i.
Schema vieringen.
Komende donderdag is groep A aan de beurt, ouders van die groepen zijn van harte welkom in onze
hal. Groep B is op 3 november en groep C op 10 november.
De vieringen zijn op donderdag van 14:20 – 14:50 uur.
Verdeling groepen 2022-2023
Groep A
1-2 Vlinders
3 Krekels
4 Roodborstjes
6 Mollen
7 Eekhoorns

Groep B
1-2 Libellen
3 Meikevers
5 Lijsters
6 Uilen
7 Egels

Groep C
1-2. Lieveheersbeestjes
4 Salamanders
5 Veldmuizen
8 Dassen

Dringende oproep: overblijfkracht gezocht
We zijn op zoek naar ouders, grootouders of ken je iemand die kan helpen bij het surveilleren bij de
groepen 1 t/m 6.
We hebben nog een vacature voor de donderdag van 11:45-12:45 en/of vrijdag van 12:15 - 12:45
uur.
U ontvangt hiervoor een vrijwilligersvergoeding van € 10,50 voor dit uur.
Wellicht liever niet elke week maar bijvoorbeeld om de week, dat kan ook.
Ook zijn we op zoek naar reserve surveillanten, past dit beter bij je dat kan ook? Er zijn meer
mogelijkheden.
Als u meer informatie wenst of een keertje wil proefdraaien, stuur dan een berichtje naar Maartje.
maartje.roes@opmaatgroep.com
Verkeerscommissie.
Komende week staat in het teken van de verkeersveiligheid op het plein en rondom de school.
Daarbij gaan we controleren op veiligheid op het plein en veiligheid rondom de school. Jullie hebben
daarin ook een hele belangrijke rol. Via deze weg willen wij, als verkeerscommissie, dan ook de
aandacht vragen voor jullie bijdrage aan een ieders veiligheid. Bedenk dat het verstandig en gezond
is om lopend of met de fiets naar school te komen. Mocht je toch met de auto komen, let er dan op
dat je dat veilig doet. Stop alleen op plaatsen die daarvoor bedoeld zijn, rijdt stapvoets en stop bij de
oversteekplaats. Zet je kind(eren) het liefst af in een straat vlakbij school en loop het laatste stukje.
Dit voorkomt veel parkeerproblemen en drukte direct rondom de school.
Kortom: "Laten we samen zorgen voor een veilige school(omgeving)". Wij rekenen op jullie, dank
alvast!
Brigitte, onderwijsassistent school. Nathalie, verkeersouder
Stagiaires op de Kikkenduut.
In een bijlage bij deze nieuwsbrief stellen de stagiaires van de Kikkenduut zich uitgebreid aan jullie
voor.

