
                        Nieuwsbrief 15, april 2022 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Vandaag de laatste oudernieuwsbrief voor de meivakantie.  
 
Er komen nog een aantal weekvieringen aan, waarbij verschillende klassen hun talenten op het 
podium mogen laten zien. Als uw kind aan de beurt is, bent u als ouder van harte welkom om plaats 
te nemen in het publiek (al dan niet met spandoek). De weekvieringen, die op donderdagen 
plaatsvinden, starten om 14:20 en duren maximaal een half uur. De volgende klassen komen dit 
schooljaar nog aan de beurt: 
 
19 mei:   Veldmuizen en Hommeltjes 
9 juni:    Lijsters en Vlinders 
16 juni:   Salamanders en Lieveheersbeestjes  
7 juli:    Mollen en Libellen 
 
Groep 7, de Egels na de meivakantie. 
Vandaag is juf Wendy voor het laatst in de groep, u kent haar mogelijk als de juf die op maandag en 
dinsdag in de groep is. Na de meivakantie gaat er een nieuwe leerkracht starten. Zijn naam is Jasper 
Snelderwaard. Hij gaat samen met juf Karin de Egels draaien en werkt nog twee dagen meer op de 
Donk. Meester Jasper werkt ook na de vakantie 4 dagen op onze school. 
 
Loket wegwijs Oisterwijk maatschappelijk werk 
Aan deze nieuwsbrief is een bijlage toegevoegd van maatschappelijk werk Oisterwijk. Het betreft een 
brochure voor ouders die te maken hebben met scheiding over waar ondersteuning geboden kan 
worden. 
 
Inloopochtend nieuwe ouders 
Morgenochtend van 9 tot half 12 ontvangen we ouders van nieuwe leerlingen. We hebben een 
inloopochtend georganiseerd voor ouders van nieuwe leerlingen waarin we de school ‘in bedrijf’ 
willen laten zien. Ouders (en kinderen) worden rondgeleid om ze goed kennis te laten maken met 
onze fijne school. Na de meivakantie volgt op een ander moment een inloopochtend voor ouders van 
de zittende kleuter-leerlingen. 
 
Kikkenduutse Keuzecursusdag (dinsdag 28 juni) 
Na de herhaalde oproep zijn er gelukkig nog een aantal aanmeldingen geweest van ouders die een 
workshop willen geven / assisteren. Dat vinden wij superfijn!  Toch blijven we op zoek naar 
(groot)ouders die bij een workshop willen helpen. Als u niet een hele dag kunt, maar wel bv een 
ochtend, kunt u zich ook opgeven. Alle extra hulp/handjes zijn meer dan welkom op deze dag. 
Als u toch nog kunt helpen, stuur een e-mail naar kikkenduut.evenementen@opmaatgroep.com. 
Geef daarin aan of u in de onderbouw (groepen 1 t/m 4) of in de bovenbouw (groepen 5 t/m 8) wilt 
helpen. Als u maar een bepaald deel van de dag kunt helpen, geef dat dan ook in deze mail aan. 
 
Vanuit de OR: 
Schoolfotograaf maandag 9 mei 



Maandag 9 mei komt de schoolfotograaf en worden er klassenfoto's en portretfoto's gemaakt. Dus 
kom schoongewassen en op je paasbest of gewoon in je doordeweekse kloffie. Kom in ieder geval 
lekker als jezelf! Tip van de fotograaf: draag kleding met een kleurtje (de achtergrond van de 
portretfoto is lichtblauw). 
 
 
Vriendelijke groet, ook namens het team,  
Peter Adriaans 
Directeur OBS de Kikkenduut a.i. 
 

                  


