
               Nieuwsbrief 8, maandag 12 december 2022 
 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
 
Sinterklaas is weer het land uit. We merken dat het voor sommige kinderen leuk en ook een 
beetje spannend was. Nu zijn we in aanloop naar kerst, een gezellige tijd op school. Deze 
laatste nieuwsbrief van 2022 is lang, we hebben veel te melden deze keer. 
 
Volgende week donderdag is de kerstviering en vrijdag 23 december begint om 12:00 uur 
voor alle kinderen de vakantie. De kleuters en de groepen 3 zijn donderdag voor de 
kerstviering vanaf 12:30 uur vrij. Om 17:00 uur begint voor iedereen de kerstviering op 
school. 
 
We wensen iedereen een hele fijne decembermaand, samen op weg naar weer een nieuw 
jaar. Dat nieuwe jaar start de Kikkenduut met de nieuwe directeur, Brigitte IJpelaar. Ik we3sn 
haar veel succes en een fijne start. Dit is de laatste nieuwsbrief van mij, ik sluit mijn periode 
op de Kikkenduut voor de kerstvakantie af. Ik wil iedereen bedanken voor de fijne 
samenwerking. Ik wens allen een heerlijke tijd op deze fijne school! 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het team, 
 
Peter Adriaans 
Directeur OBS de Kikkenduut a.i. 
 
 
 
Vieringen op de Kikkenduut na kerst 
Vieringen zijn een belangrijk onderdeel van de Kikkenduut, kinderen leren zich te 
presenteren aan elkaar en aan ouders. Het geeft inzicht in waar we mee bezig zijn op school 
en leert je vaardigheden die op veel momenten van pas komen. Het leert je bijvoorbeeld ook 
met aandacht naar anderen te luisteren. Het maakt bovendien van onze school een 
gemeenschap, dat willen we graag zijn op de Kikkenduut. 
 
In Corona tijd was het niet mogelijk om met veel mensen te vieren, nu pakken we de draad 
weer op. De school is zo groot dat alle groepen met ouders in onze hal niet (meer) kan. We 
vieren daarom in 2 groepen en om de beurt.  Het rooster van de nieuwe manier van vieren 
delen we binnenkort via Parro. 
 
 
 
 



 
Beste ouders, 
Binnenkort zal de vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2022-2023 geïnd worden. De 
hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage blijft hetzelfde als andere jaren en zal € 21,- per kind 
bedragen. 
Waarvoor gebruiken wij de bijdrage? 
Met de vrijwillige ouderbijdrage kunnen allerlei extra activiteiten voor de kinderen worden 
georganiseerd, die onze school De Kikkenduut zo speciaal en bijzonder maken. U kunt 
daarbij denken aan de uitgebreide sinterklaas- en kerstviering, de dieren op school, de 
keuzecursusdag, het spetterende schooljaarfeest en andere activiteiten. 
Hoe vrijwillig is de bijdrage? 
De bijdrage is 100% vrijwillig, het wel of niet voldoen van de bijdrage heeft geen directe 
gevolgen voor uw kind(eren). Mocht u de bijdrage niet kunnen of willen voldoen dan zouden 
wij dat wel graag weten, zodat wij kunnen voorkomen dat er onnodige verzoeken verzonden 
worden. 
Hoe kunt u de bijdrage voldoen? 
Voor alle ouders die in de afgelopen jaren een machtiging hebben afgegeven, zal de 
automatische incasso plaatsvinden in de laatste week van januari.  
Voor alle ouders zonder machtiging (nieuw en oud) zal er binnenkort een verzoek via mail 
verzonden worden. Bij de keuze voor een machtiging loopt deze mee in de incasso van 
januari. Je kunt er ook voor kiezen om geen machtiging af te geven, maar elk jaar zelf het 
bedrag direct over te maken.  
 
Ter informatie. We zijn ons er bewust van dat de incasso dit jaar zeer laat is. Dit komt 
vanwege een wisselend bestuur binnen de Ouderraad en alle administratieve wijzigingen die 
daarvoor plaats moeten vinden. Vanaf volgend schooljaar zal de automatische incasso 
standaard in Oktober geïnd worden. 
Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan kunt u contact opnemen met de 
penningmeester via kikkentduut.or@opmaatgroep.com. 
Met vriendelijke groet, 
 
Piet Daamen 
Penningmeester Stichting Frog (ouderraad OBS de Kikkenduut) 
 
 
Kerstviering 
Donderdag 22 december vieren we met de hele school Kerstmis. Na een paar kerstvieringen 
met aanpassingen mogen we, zoals het er nu naar uit ziet, weer lekker ons eigen ding doen. 
De werkgroep Kerst heeft een mooi programma in elkaar gezet. In de ochtend krijgen de 
kinderen in hun eigen klas een kerstworkshop waarbij ze mooie dingen gaan maken. ’s 
Middags wordt de klas gereed gemaakt voor het avondprogramma en zullen een aantal 
kinderen gaan oefenen voor hun optreden ’s avonds.  



In de avond beginnen we met een kerstdiner in eigen klas. Elk kind maakt 5 à 6 hapjes klaar. 
Een intekenlijst wordt woensdag 14 december door de leerkracht bij de klas opgehangen. 
Hiermee willen we voorkomen dat er veel dezelfde hapjes klaargemaakt worden. Vanaf 
16.50 uur mogen de kinderen de hapjes komen brengen en om 17.00 uur beginnen we aan 
ons diner in de eigen klas.  
Om 18.00 uur starten we met de kerstparade. Met 2 klassen samen lopen de kinderen een 
korte route door de wijk waar ze onderweg een paar mooie optredens tegen komen. Deze 
kerstparade is alleen voor de kinderen. Ouders van kinderen die optreden deze avond 
hebben om 18.00 uur de gelegenheid om de parade te lopen en zo hun eigen kind te zien 
optreden. 
Om 18.45 uur mogen de kinderen uit de groepen 1 t/m 3 opgehaald worden in de eigen 
groep.  
Om 19.00 uur mogen de kinderen uit de groepen 4 t/m 6 opgehaald worden. De kinderen uit 
de groepen 7 en 8 komen zelf naar buiten. 
Kinderen die hebben opgetreden tijdens de parade kunnen vanaf 19.00 uur bij de speelzaal 
opgehaald worden. 
 
Den Donk 
De groepen 7 en 8 gaan overdag naar hun eigen klas op Den Donk waar ze het programma 
volgen. Voor het kerstdiner worden zij op de hoofdlocatie verwacht. Hier mogen ze ook 
opgehaald worden. 
Ouderborrel 
Van 17.00 tot 19.00 uur hebben we voor de ouders wederom een ouderborrel op het 
schoolplein. Voor €2,- kunt u aan de bar een kerstbeker met Glühwein of chocolademelk 
krijgen met gratis refill. Zorg dus dat u kleingeld meeneemt. Genietend van een hapje en een 
drankje is er ook voor de ouders een programma: een veiling van diensten, aangeboden 
door het team van de Kikkenduut. De opbrengst van de veiling zal naar de kinderen op de 
AZC-school in Oisterwijk gaan. Tijdens de borrel zal er ook een dansoptreden zijn en het 
kerstkoortje komt haar liederen ten gehore brengen. Mocht je naast de hapjes van je 
kind(eren) nog wat extra hapjes voor de ouderborrel gemaakt hebben, kun je ze vanaf 17.00 
uur op het schoolplein kwijt. De hapjes die in de klassen over zijn, zullen ook naar deze 
borrel gebracht worden.  
Goede doel 
Kerstmis is een mooi moment om iets te doen voor een ander. Wij organiseren dit jaar in 
samenwerking met Ladies’ Circle De Lind Oisterwijk een speciale kerstactie: ‘Van kinderen 
voor kinderen’.  Een actie voor kinderen van de basisschool van het AZC in Oisterwijk. In 
2020 hebben we een vergelijkbare actie gedaan. Dat was toen zo’n groot succes dat 
besloten is om eenzelfde actie op te zetten voor de kinderen van het AZC die daar op dit 
moment verblijven.  
 
Actie: etuis inzamelen met schoolspulletjes 
De kinderen hebben behoefte aan schoolspulletjes. Een etui, gevuld met wat pennen, 
kleurpotloden, gummetje, stiften, stickervelletje etc. Iets wat voor de meeste kinderen een 
heel gewoon bezit is, is voor de kinderen van het AZC en de voedselbank echt een cadeautje! 
Op 7 december komt in de hal op school een speciale kerstboom te staan. Daarin worden 
kerstballen gehangen met daarop de leeftijd en geslacht (jongen/meisjes/gender neutraal). 



De kinderen mogen dan met toestemming van de ouder/ verzorger een kerstbal uit de boom 
halen en de wens van de kinderen in vervulling laten gaan. We willen u vragen het cadeautje 
in te pakken én de kerstbal aan het cadeautje te bevestigen. De dames van Ladies’ Circle De 
Lind Oisterwijk zorgen ervoor dat een grote mand met cadeautjes terecht komt bij het AZC 
te Oisterwijk. De kinderen zullen dan verrast worden met de cadeautjes. 
De gevulde etuitjes kunnen uiterlijk woensdag 21 december ingeleverd worden. 
Op deze manier hopen wij met de medewerking van de kinderen van de Kikkenduut een 
fijne, warme en gezellige kerst te bezorgen aan de kinderen van het AZC. Wij danken u, 
mede namens alle kinderen en Ladies’ Circle De Lind Oisterwijk, alvast voor de medewerking 
aan deze speciale kerstactie! 
 
Hoewel de voorbereidingen nog volop bezig zijn, kijken we nu al uit naar donderdag 22 
december! 
 
Werkgroep Kerst 
 
Schaatsen	voor	basisschoolkinderen	groepen	4-8	 	
	
Kom	jij	ook	gratis	schaatsen?!		
Het	Discoskaten	begin	dit	schooljaar	kon	helaas	niet	door	gaan.	De	slechte	
weersvoorspellingen	gooide	twee	keer	roet	in	het	eten.	Maar	er	is	goed	nieuws!	Als	
vervanging	kan	er	nu	geschaatst	worden!		
De	Beweegcoaches	van	Natuurlijk	Gezond	Oisterwijk,	hebben	dit	in	samenwerking	met	
Wintervillage	Oisterwijk	opgezet.	Op	woensdag	14	december	mogen	kinderen	uit	de	
lesgroepen	4	t/m	8	GRATIS	komen	schaatsen	tussen	18.00	–	20.00	uur	op	de	schaatsbaan	in	
Oisterwijk!		
	
Wij	zorgen	voor:	
Gratis	schaatshuur	
Hulpmiddelen	om	te	lopen/schaatsen	op	het	ijs	 	

	
Aanmelden:	
Vanwege	de	veiligheid	is	er	een	maximaal	aantal	deelnemers.	Vooraf	aanmelden	is	daarom	
verplicht.	Dit	kan	gemakkelijk	via	onze	website	www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl.	Wees	er	
wel	snel	bij,	want	vol=vol!	Inschrijven	kan	vanaf	maandag	5	december.	
	
Veel	schaatsplezier!!	
  
 
Ouderraad werkgroep Verkeer: lampencontrole. 
  
Afgelopen 9 en 10 november was het zover; de jaarlijkse lampencontrole van alle 
kinderfietsen.  
  
Ondanks dat het in de ochtend op 9 november (Kikkenduut) en 10 november (Den 
Donk) nog niet echt donker was, is het ons dit jaar opgevallen dat de kinderen bijna 
allemaal goed voorbereid zijn op het hebben van de juiste verlichting op de fiets. Bijna 
alle kinderen die op de fiets naar school zijn gekomen, lieten vol trots hun lampjes zien. 



Zelfs als we vroegen om te demonstreren of deze werkten, kregen we keurig de 
werkende lichten te zien.  
  
In slechts een enkel geval was er een batterijtje leeg, of kreeg men het lampje toch niet 
aan. Van alle kinderen die naar school kwamen, waren er slechts 3 kinderen die geen 
verlichting op hun fiets hadden. Deze kinderen zijn door ons gevraagd om aan hun 
papa of mama te vragen de verlichting te laten maken of aan te schaffen, natuurlijk 
voor eigen veiligheid. Het blijft natuurlijk belangrijk om de lampen te controleren, dus 
mocht je net die dagen niet met de fiets op school zijn geweest, check dan de 
verlichting nog even goed. 
  
Mocht je als ouder interesse hebben om ons te helpen met de werkgroep verkeer, laat 
het dan weten viakikkenduut.or@opmaatgroep.com 
 

       


