
                        Nieuwsbrief 13, maart 2022 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Onze directeur Cobine is nog met ziekteverlof, ze is begonnen om haar taken weer op te pakken. 
Omdat de verwachting bestaat dat het enige tijd zal duren, heeft Opmaat in waarneming voorzien in 
de vorm van een interim-directeur. Ik neem de taken van Cobine waar tot het moment dat ze de 
eindverantwoordelijkheid weer zelf op zich neemt. Als u met de directie wilt mailen kunt u bericht 
sturen naar peter.adriaans@opmaatgroep.com  
 
Vriendelijke groet, ook namens het team,  
Peter Adriaans 
Directeur OBS de Kikkenduut a.i. 

Corona                   

De regels zijn eerder versoepeld en vanaf 23 maart volgen er nog meer versoepelingen. Daarover 
wordt later vandaag nog een brief verspreid door het schoolbestuur. Voor in de school geldt wat we 
eerder hebben gedeeld met u, over hoe u in de ochtend afscheid van uw kind neemt. De vieringen 
worden weer opgestart en we gaan terug naar hoe het eerst was. Voor verdere informatie verwijs ik 
u naar de brief die later vandaag wordt verspreid.   
 
Afscheid van onze conciërge Mark 
 
Morgen werkt Mark de Leeuw voor het laatst op onze school, hij heeft een nieuwe school gevonden 
waar hij zijn werk als conciërge voort gaat zetten. We bedanken hem enorm voor zijn inzet en 
wensen hem heel veel plezier en succes op zijn nieuwe plek! 
We hebben een opvolger gevonden in de persoon van Erwin Doorakkers, hij is al gestart en u zult 
hem vast binnenkort in de school ontmoeten.  
 
 
Oproep van de MR 
 
Beste ouders, 
 
Voel je je als ouder betrokken bij de school en wil je graag actief meedenken over de gang van zaken 
op school? Meld je dan aan voor de Medezeggenschapsraad (MR)! Alwin en Gerrit hebben helaas 
besloten om aan het eind van dit schooljaar te stoppen als oudervertegenwoordiger in de MR, dus 
voor het nieuwe schooljaar zijn er 2 vacatures voor de MR. 
 
De MR adviseert onder meer over het schoolbeleid en kwaliteit van het onderwijs en denkt mee over 
onderwerpen als de onderwijsvisie, onderwijstijden en het schoolgebouw alsook de profilering en 
communicatie van de school. 
De MR bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders en vergadert ongeveer eens in de 6 weken op een 
avond. De directie schuift bij het overleg aan. Ook buiten de vergaderingen is enige tijdsinvestering 
gewenst wanneer een onderwerp daarom vraagt. 
 



Heb je belangstelling voor een MR-lidmaatschap? Stuur dan een mail 
naar: gerrit.mr.kikkenduut@gmail.com of spreek een van ons voor meer informatie aan. Als er meer 
dan twee kandidaten zich aanmelden, mogen de ouders van de Kikkenduut hun stem uitbrengen bij 
MR verkiezingen. 
 
Namens de oudergeleding van de MR, 
Gerrit van der Straaten 
 
 

 


