
               Nieuwsbrief 7, maandag 21 november 2022 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
De herfst en de Sint zijn weer in het land, altijd een bijzondere tijd voor kinderen en school.  
Ook de tijd dat het weer wat natter wordt. Onze buren merken nog meer dan anders dat er 
geparkeerd wordt waar dat niet mag. Wij proberen het contact goed te houden met de 
buren, helpen jullie ons mee? 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het team, 
 
Peter Adriaans 
Directeur OBS de Kikkenduut a.i. 
 
 
Kerstviering en vrije middag. 
Op donderdag 22 december is er een kerstviering op school, dat is al enige tijd geleden en 
gelukkig mag en kan het nu weer. In de ouderkalender staat de viering ook genoemd. In het 
verleden kregen kinderen in de middag vrij voorafgaand aan de viering en dat willen we nu 
ook weer doen. We mogen de uren compenseren en bovendien is het voor groep 1 t/m 3 op 
donderdag een te lange dag als we dat niet doen. In overleg met de MR zijn we tot het 
volgende rooster gekomen: 
 
Donderdag 22 december: 

• Ochtend school voor alle groepen, groep 1-2-3 vrij vanaf 12:30 uur (kinderen lunchen 
wel op school). Groep 4 t/m 8 op de middag gewoon les. Kerstviering van 17:00 – 
19:00 uur. 

Vrijdag 23 december: 
• Start kerstvakantie voor groep 3 t/m 8 vanaf 12:00 uur (kinderen lunchen niet op 

school,  
• kleuters zijn vrij op vrijdag zoals altijd). 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Het is nog wel wat vroeg maar toch willen we u al attenderen op het volgende: 

Op dinsdag 14 maart 2023 hebben we op school weer onze befaamde keuzecursus-dag. 
Tijdens deze dag krijgen alle kinderen verschillende workshops aangeboden. Kinderen uit 
verschillende groepen volgen samen een workshop waarbij er wel onderscheid is in 
onderbouw (groep 1 t/m 4) en bovenbouw (groep 5 t/m 8). De workshops worden gegeven 
door leerkrachten, ouders of externe instanties. Denk bijvoorbeeld aan een 



kook/bakworkshop, iets creatiefs, iets op het gebied van techniek etc etc. Mocht dit u 
aanspreken of kent u iemand die hierin iets kan betekenen, laat het ons dan aub weten, we 
kunnen veel leuke workshops gebruiken! Om u een idee te geven van wat er afgelopen jaar 
bv aan activiteiten is gedaan, kunt u https://youtu.be/m1q8KqbNSmw  

in uw browser “plakken” en het filmpje bekijken wat daar bij hoort. Het hoeft dus zeker geen 
professioneel opgezette les te worden maar een leuke activiteit waar onze leerlingen plezier 
aan gaan beleven! 

Tevens zoeken we mensen die op die dag kunnen helpen bij de workshops en om er voor te 
zorgen dat de dag vlotjes verloopt. Want.....vele handen maken licht werk. 

Mocht u vragen hebben of twijfelen of wát u wilt doen, geschikt is als activiteit, neem dan 
gerust contact op met ons via het volgende emailadres: 
Kikkenduut.evenementen@opmaatgroep.com 

Sylvia Rijnen en Brigitte Swanenberg 

Eventmanagers OBS De Kikkenduut 

 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vrijdag 16 december van 17.00 tot 22.00u vindt WinterglO'w weer plaats in Oisterwijk. Een sfeervol winters festijn 
vol kraampjes, lekkernijen, activiteiten, theater en optredens (zie www.winterglowoisterwijk.nl).  
 
Dit jaar wordt WinterglO'w uitgebreid met een gezellige Lampionnenparade voor de basisschoolkinderen uit de 
gemeente Oisterwijk. Deze lichtjesparade start op 16 december om 19.00uur (18.45 uur verzamelen op 
Lindeplein) en duurt 30/45 minuten. Kinderen die mee willen lopen, kunnen zich inschrijven via de website 
(https://www.winterglowoisterwijk.nl/index.php/lampionnenparade/) en ontvangen een gratis lampion. Maar wacht 
niet te lang, want op is op!   
 
Sfeervolle groet, 
Commissie WinterGlO'w Oisterwijk  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 


