
                        Nieuwsbrief 12, februari 2022 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Carnaval staat voor de deur en daarmee ook de vakantie. We sluiten een periode af met allerlei 
beperkende coronamaatregelen, nu komen de versoepelingen. Kortom we gaan een mooi voorjaar 
tegemoet. Morgen vieren we met de kinderen van groep 4 t/m 8 in de school carnaval, in de vorige 
nieuwsbrief stond uitgebreid hoe we dat gaan doen. Groep 1 t/m 3 was vanmiddag al aan de beurt. 
We wensen iedereen een fijne vakantie. 
 
Vriendelijke groet, ook namens het team,  
MT- OBS de Kikkenduut  

Corona                   

De quarantaine regels zijn versoepeld en na de vakantie gaat de school weer open zonder 
beperkingen. Na de vakantie is het mondkapje in de school niet meer aan de orde. De groepen 
mogen ook weer gemengd (buiten) spelen en we hoeven geen looproutes meer aan te houden. Wat 
blijft is de quarantaineregel bij besmetting (5 dagen) en het testen bij klachten voor alle kinderen en 
specifiek voor groep 6-7-8 twee keer per week. 

Contact met ouders kan weer fysiek. Daar zijn we heel blij mee, want ouders en de Kikkenduut doen 
het samen! We hebben nagedacht over hoe we het contact weer gaan oppakken. Concreet betekent 
het dat de oudergesprekken eind maart weer fysiek zijn en alle ouders weer welkom zijn bij de 
vieringen van de groep van hun kind zoals we dat eerder al deden. De vieringen starten weer vanaf 
donderdag 17 maart. 

Bij de inloop zonder ouders hebben we gemerkt dat meteen om half 9 ook echt kunnen starten heel 
fijn is, dat willen we behouden. Daarom gaan we als volgt te werk: van 08:15 – 08:25 uur zijn ouders 
welkom in de klas, de toegang tot de klas gaat vanuit de klassendeur, niet door de hal. Om 08:25 uur 
gaat er een bel en vragen we ook echt om te gaan zodat de les kan beginnen. Wie de leerkracht wil 
spreken, kan na schooltijd binnen lopen of een afspraak maken. Iets melden wat voor die dag 
relevant is kan natuurlijk, maar bij de inloop in de ochtend besteedt de leerkracht de aandacht bij 
voorkeur aan de kinderen. Op deze manier is er wat ons betreft een fijne balans in contact met 
ouders, aandacht voor de kinderen en op tijd starten met de les. 
 

Wie wil het overblijfteam komen versterken? 

Vanaf maart hebben we voor dit schooljaar iemand nodig bij het surveilleren op locatie Burg. 
Verwielstraat. 
Het gaat om de maandagen en donderdagen van 11:45-12:45. U ontvangt hiervoor een 
vrijwilligersvergoeding.  

Kunt u een of beide dagen, iedere week of liever om de week, dan mag u een berichtje sturen naar 
Bernita of Maartje. 
Ook als u meer informatie wenst of een keer mee wil draaien. 
bernita.robben@opmaatgroep.com of maartje.roes@opmaatgroep.com 



 
Voorleeskampioen. 
 
Het tweede jaar op rij heeft de Kikkenduut een voorleeskampioen van Oisterwijk  geleverd. 
Dit jaar heeft Duuk Verhulst van de Egels gewonnen. Alle kinderen en het team feliciteren 
hem met deze geweldige prestatie. Natuurlijk zijn wij heel erg trots en wensen hem veel 
succes en plezier voor de voorleeswedstrijd van Brabant. 

 

Beste ouders,  

De ouderraad plaatst hierbij een urgente oproep!  

Op korte termijn heeft de OR een nieuwe penningmeester nodig! Je hoeft geen accountant te zijn, 
maar het is wel fijn als je cijfers leuk vindt. Of wil je als gewoon lid toetreden tot de OR? Je bent van 
harte welkom!  Vragen en reacties mogen naar ORkikkenduut@gmail.comEen tiental ouders 
ontvangt binnenkort, via het oudste kind, machtigingsformulieren m.b.t. de vrijwillige en verplichte 
ouderbijdrage. Helaas is het ons niet gelukt om deze ouders per mail te bereiken. Zijn deze kosten 
lastig voor u, Stichting Leergeld helpt gezinnen, wendt u zich dan a.u.b. 
tot https://www.leergeld.nl/oisterwijk/ 

Met de ouderbijdragen organiseert de ouderraad leuke dingen op school en natuurlijk het 
overblijven van u(w) kind(eren). 

De OR 

 
Boekencollectie 
Onze boekencollectie breidt zich op school elk jaar uit met 
prachtige nieuwe leesboeken. Deze week zijn er weer veel 
nieuwe boeken binnengekomen! Een enorm feest om dit uit 
te pakken en een plekje in de boekenkast te kunnen geven. 
Voordat dit kan, willen we de boeken weer voorzien van 
een beschermende boeklonlaag en dat kost veel tijd. 
Wellicht zijn er ouders die ons een handje willen helpen en 
een stapeltje boeken thuis willen plastificeren? We horen 
het graag! "#$%  
 

 

 

 

 


