Nieuwsbrief 6, dinsdag 8 november 2022
Beste ouder(s), verzorger(s),
In het onderwijs en bij iedereen thuis is techniek en digitalisering niet weg te denken en een handig
hulpmiddel of bron van informatie. We maken er op school dan ook graag gebruik van, de leerlingen
uiteraard ook. Voor mobiele telefoons van kinderen hebben we de afspraak gemaakt dat ze, als ze al
mee naar school komen, opgeborgen worden en dat kinderen hun telefoon niet gebruiken. We
hebben notebooks als kinderen online gaan.
Nu komen we voor het eerst de smartwatch bij kinderen tegen, daar blijk je ook mee te kunnen
bellen en ook mee gebeld te kunnen worden. We maken met kinderen nu dezelfde afspraak als over
de mobiele telefoon: als het horloge al mee naar school moet, dan berg je dat aan het begin van de
dag op en pas na schooltijd kun je het horloge weer gebruiken. Ik begrijp dat een enkele ouder onder
schooltijd hun kind wil bellen, dat zal op horloge of telefoon dan moeten wachten tot na schooltijd.
Via Parro bent u uitgenodigd om in te tekenen voor de oudergesprekken van volgende week. Als dat
niet lukt, stuur dan een bericht aan de leerkracht.
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Peter Adriaans
Directeur OBS de Kikkenduut a.i.

Beste allemaal,
De Ouderraad van de Kikkenduut organiseert het hele jaar diverse activiteiten op school
samen met de evenementencoördinatoren van de Kikkenduut. Op woensdagavond 23
november om 19.30 uur organiseren we de jaarlijkse openbare ouderraad vergadering. Wil
je graag weten wat we zoal organiseren, waar we mee bezig zijn of heb je vragen? Dan ben
je op woensdag 23 november om 19.30 uur van harte welkom op de Kikkenduut tijdens deze
OR-vergadering.
Aanmelden van tevoren hoeft niet, maar is wel fijn, zodat we weten hoeveel koffie en thee
er nodig is J: kikkenduut.or@opmaatgroep.com
Groetjes van de OR!
Gertie Kools – van der Linden, Piet Daamen, Janny Niessen, Kim van Putten, Bas Driessen,
Yvonne Hilberink-Smarius, Wendy Jilesen.

Nog een paar dagen en dan komt Sinterklaas met zijn Pieten weer naar Nederland en ook naar
Oisterwijk.
Uiteraard gaan wij op De Kikkenduut ook aandacht besteden aan dit gezellige maar o zo
spannende feest!
De groepen 1 t/m 4 volgen het Sinterklaasjournaal en voor die groepen én groep 5 zal de Sint
met zijn gevolg op maandag 5 december van 13:00-14:30 de school bezoeken.
De groepen 6 t/m 8 doen surprise in hun klas.
Laat het aftellen maar beginnen!
Vol verwachting klopt ons hart…..

