
                        Nieuwsbrief 11, februari 2022 
 

 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Onze directeur Cobine, is ziek. Het managementteam (MT, bestaande uit Veronique, Daisy, 
Maartje R. en René) van de school, aangevuld met Peter Adriaans als ondersteuner, neemt 
haar taken nu even over. Als u wacht op een antwoord van Cobine op een vraag, kan het zijn 
dat wij als MT de vraag niet kennen. Stuur dan een berichtje naar 
peter.adriaans@opmaatgroep.com. Dan pakken we uw vraag alsnog op. 
Zodra we weten wanneer Cobine er weer is, informeren we uiteraard alle ouders ook 
meteen. 
 
Vriendelijke groet, ook namens het team,  
MT- OBS de Kikkenduut  
 

Corona. 

De quarantaine regels zijn versoepeld waardoor we zien dat er minder kinderen thuis zitten. 
We hebben al enige tijd geen hele groepen meer in quarantaine. Wel zijn er kinderen thuis 
en soms ook leekrachten. Het is nog steeds een hele puzzel om elke groep bezet te krijgen, 
het kan zijn dat het niet lukt om dat steeds met dezelfde mensen te doen. We hopen op uw 
begrip. Waar mogelijk, kiezen we ervoor de groep niet naar huis te sturen. 

Vandaag krijgen de leerlingen uit groep 6,7 en 8 weer 4 zelftesten mee naar huis, zodat ze de 
komende weken 2x per week kunnen testen.  
 

Ook met deze nieuwe regels kan het zijn dat u twijfelt of uw kind naar school mag. Wij 

gebruiken daarvoor als leidraad een beslisboom. Door de startvraag te kiezen (wel of geen 

klachten die bij corona passen) kunt u zo zelf kijken of uw kind naar school mag. De 

beslisboom sluiten we als bijlage bij. 

 
Carnaval 2022  
Over een paar weken staat carnaval weer voor de deur. Helaas moeten we het dit jaar ook weer met 
beperkingen (als gevolg van het coronavirus) vieren. Op dit moment zijn de maatregelen o.a. dat 
groepen in hun eigen bubbel moeten werken. Deze maatregel heeft er mede voor gezorgd dat 
besloten is om met de groepen 1 t/m 3 op donderdagmiddag 24 februari en met de groepen 4 t/m 8 
op vrijdagmiddag 25 februari carnaval te vieren.  
De ouders van kinderen in de kleutergroepen zijn hierover reeds geïnformeerd door de leerkrachten 
van deze groepen. Voor de kinderen van de Krekels en Meikevers betekent dit dat ze 
donderdagmiddag carnaval vieren en op vrijdagochtend ook nog naar school komen.   
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Op de dag van de viering komen alle kinderen 's ochtends om 08.30 uur al verkleed naar school. De 
groepen 1 t/m 3 op donderdag en de groepen 4 t/m 8 op vrijdag. De groepen 1 t/m 3 maken er een 
gezellige middag van met verschillende activiteiten. De groepen 4 t/m 8 spelen per klas The 
Kikkenduut Karnavals Game! Welk groepje in elke klas weet het meeste van/over Carnaval?  
Voor elke groep is er ook een moment gepland waarop ze in de speelzaal gaan hossen.  
De OR zorgt wederom voor wat lekkers te drinken en een zakje chips.  
   
Uit de groep 8-kinderen zal een Prins en Prinses Carnaval gekozen worden. Deze Prins en Prinses 
zullen de viering op beide dagen (via teams) officieel openen. Zij zullen op beide middagen ook de 
mooist verkleedde persoon kiezen. Dit doen ze aan de hand van foto's die door alle leerkrachten 
gemaakt zijn. De uitslag van deze verkiezing zal ook weer via teams plaatsvinden.  

 
 
Stichting Döllekesgat 
 
Binnenkort reikt Stichting Döllekesgat aan de school van uw kind(eren) het prentenboek voor de 
Döllekesgatse jeugd uit.  
Dit prentenboek heet ‘Eekhoorn en Konijn vieren karnaval in Döllekesgat’ en wordt in de lessen 
behandeld volgens het lesprogramma dat door leerkrachten is opgezet. Het verhaal legt de kinderen 
van groep 1, 2 en 3 in klare taal uit hoe leuk karnaval is in het mooiste karnavalsdorp van Nederland, 
Döllekesgat.  
 
Het boek is voor € 11,11 te koop bij De Feestwinkel in Oisterwijk, te vinden aan de Burgemeester 
Verwielstraat 5A in Oisterwijk.  
Met uw aankoop maakt u niet alleen uw kinderen erg blij, u steunt hiermee tevens het 
kinderkarnaval in Oisterwijk.  
 
Veel plezier met Eekhoorn en Konijn. Daar gaan we nog veel van horen! 
 

 


