
                        Nieuwsbrief 14, april 2022 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
In aanloop naar de meivakantie vandaag weer een oudernieuwsbrief. Hulp van ouders wordt 
gevraagd in de vorm van kandidaat stellen voor de MR en helpen met overblijven. Ik heb de 
Kikkenduut leren kennen als een school waar ouders nabij zijn, ik hoop dat we ook in deze op u 
mogen rekenen. Verderop vragen we weer de mening van ouders in de vorm van de jaarlijkse 
tevredenheidsmeting. We zijn zeer benieuwd naar uw respons en hopen dat velen reageren. 
 
Vriendelijke groet, ook namens het team,  
Peter Adriaans 
Directeur OBS de Kikkenduut a.i. 
 
Nieuwe conciërge 
Erwin Doorakkers is onze nieuwe conciërge, hij werkt op ma-di-woe-do van 08:00 -13:00 uur. Samen 
met ons houdt hij de school in bedrijf. Mogelijk is het al opgevallen dat we aan de achterzijde van het 
schoolplein nieuwe banden hebben geplaatst om de houtsnippers op het plein te houden in plaats 
van bij de achterburen. Dit is een voorbeeld van het werk van Erwin, de conciërge is een echte 
duizendpoot en we wensen hem daarbij veel plezier. 
 
Gezond eten 
In onze school willen we kinderen meegeven dat gezond leven belangrijk is. Dat proberen we ook te 
doen met gezond eten en traktaties. We werden er op gewezen dat er mogelijk wat sleet is gekomen 
op bestaande afspraken. De verantwoordelijkheid willen we graag samen met ouders dragen, we 
doen een beroep op ouders en willen geen handhavers zijn. Elke ochtend dat u het fruit (hopelijk) 
voor de ochtendpauze of de broodtrommel voor de lunch pakt, is er de keuze om gezonde dingen te 
kiezen. We willen voorbeeldgedrag tonen en hopen dat u ons helpt door chocolade, koek en snoep 
niet mee te geven. Zeker bij traktaties is dat een uitdaging, elke leerkracht kan u helpen aan ideeën 
voor een gezond alternatief. Samen een gezonde school, wie wil dat nou niet? 
 
Dringende oproep: Wie wil het overblijfteam komen versterken? 
We hebben nog geen reacties gehad op de vraag wie dit schooljaar kan helpen 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 één of beide dagen of kent u iemand dit zou willen doen? Wellicht liever niet elke week maar 
bijvoorbeeld om de week, dat kan ook.  
Als u meer informatie wenst of een keertje mee wil proefdraaien, stuur dan een berichtje naar 
Bernita of Maartje. bernita.robben@opmaatgroep.com of maartje.roes@opmaatgroep.com 
 
Donderdagen bij de Hommeltjes een andere juf 
We proberen de bezetting in alle groepen op peil te houden en hebben daarom intern moeten 
schuiven. Dat betekent dat op de donderdagen onze oud collega Yvonne ten Brink de groep draait in 
plaats van meester Daan. We zullen u zo snel mogelijk berichten over hoe we het verlof van juf Daisy 
na de meivakantie in gaan vullen. 
 



Bijdrage MR 
Beste ouders, 
In de vorige nieuwsbrief hebben jullie een oproep kunnen lezen om je bij belangstelling voor de MR 
aan te melden bij één van de MR leden. Helaas stond er geen datum vermeld tot wanneer 
kandidaten zich kunnen melden. Dus wil je graag betrokken zijn bij het beleid op school en heb je 
belangstelling voor een positie in de MR? Meld je dan uiterlijk aanstaande vrijdag 8 april 
via gerrit.mr.kikkenduut@gmail.com of spreek één van de MR leden aan op school. 
 
Namens de MR, 
Gerrit van der Straaten 
 
Tevredenheidsmetingen 
Als school vragen we jaarlijks aan leerlingen van groep 6-7-8, medewerkers en ouders hoe de 
Kikkenduut wordt beleefd in de vorm van een tevredenheidsmeting. Met onderstaande link kunt u 
tot uiterlijk 30 april uw input geven. We hopen dat vele ouders reageren zodat we onze school waar 
nodig nog kunnen verbeteren en mogen genieten van waar u als ouders samen met ons trots op 
bent. Hierbij de link: https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/95JX56L 
 
 
Pasen 
De voorbereidingen voor het eieren zoeken en de paaslunch zijn in volle gang, u krijgt daarover apart 
bericht. Even een reminder uit de kalender: goede vrijdag (15 april) en de vrijdag voor de 
meivakantie (22 april) zijn gewone schooldagen voor de groepen die normaal ook les hebben. 
Maandag 18 april (tweede paasdag) is uiteraard een vrije dag voor alle kinderen. 
Op 14 april is er geen weekviering, de eerstvolgende weekviering is donderdag 21 april. 
 

                  


