
                        Nieuwsbrief 16, mei 2022 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
De laatste periode tot de zomervakantie is begonnen. 
 
De laatste weken van het schooljaar zijn begonnen, alleen door Hemelvaart en Pinksteren worden 
onze lesweken nog onderbroken. Het zijn leuke, soms warme weken naar de afsluiting van het 
schooljaar toe. Vrijdag is de sportdag, dat belooft meteen al een hele actieve dag te worden. 
Verderop in deze nieuwsbrief een heleboel suggesties voor activiteiten met kinderen buiten 
schooltijd. 
 
Wat voor deze laatste weken (helaas) ook aan de orde is, is dat we moeite hebben met de bezetting. 
Eerder is al wel gedeeld dat er geen of slechts heel weinig vervangers beschikbaar zijn. Wij merken 
dat, maar u natuurlijk ook. Insteek is altijd dat we proberen elke groep een meester of juf te 
bezorgen, liefst steeds dezelfde. Dat is echter soms een hele tour en dat zal naar de vakantie toe niet 
gemakkelijker worden. We houden u op de hoogte als het de groep van uw kind betreft, maar het 
wordt nijpender. Samen zetten we er de schouders onder en we hopen op uw begrip als het aan de 
orde mocht zijn voor de groep van uw kind. 
 
Vriendelijke groet, ook namens het team,  
Peter Adriaans 
Directeur OBS de Kikkenduut a.i. 
 
Uitbreiding schoolgebouw de Kikkenduut 

Er is een formeel besluit genomen door de gemeente dat de uitbreiding met 4 lokalen voor het 
hoofdgebouw van de Kikkenduut er gaat komen. Ons bestuur, de stichting Opmaat groep, gaat in 
overleg met de gemeente om tot uitvoering van de uitbreiding over te gaan. Inzet is dat de nieuwe 
lokalen klaar zijn aan de start van het schooljaar 23-24.       

 
Sport4kids (voor groep 3 t/m 8) 
 
Vrijdag 20 mei wordt eindelijk weer de sportdag voor basisscholen in de gemeente Oisterwijk 
georganiseerd. De mensen van ‘Natuurlijk Gezond Oisterwijk’ hebben weer een gaaf programma 
voor de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 gemaakt. De sportdag vindt plaats op verschillende locaties. 
De groepen 3 en 4 gaan naar Den Donk, de groepen 5 en 6 worden bij de velden van rugbyclub 
Oisterwijk Oysters verwacht. De kinderen uit de groepen 7 en 8 gaan naar het Staalbergven. Let op: 
de begintijd van de groepen 3 en 4 is anders (09.30 uur) dan die van de groepen 5 t/m 8 (09.00 uur). 
De leerkrachten communiceren per klas over deze dag. 
De sportdag is rond 13.45 uur afgelopen. De kinderen mogen daarna naar huis. U kunt uw kind op de 
locatie ophalen. Voor kinderen die naar de BSO moeten, wordt geregeld dat zij terugkomen naar de 
Kikkenduut. Daar worden ze opgevangen totdat de BSO hen ophaalt.  
Geef uw kind deze dag een fruithap en een lunchpakketje en voldoende drinken mee. De kinderen 
lunchen op de locatie. De weersvoorspellingen zien er goed uit. In de ochtend kan het nog wat fris 
zijn, geef uw kind(eren) daarom laagjes kleding aan. Smeer uw kind(eren) van te voren in met 
zonnebrandcrème en geef deze evt. ook mee in de tas.  
Met (hopelijk) het zonnetje en met goede zin gaan we er een sportieve, gezellige dag van maken. 



Kindervakantieweek Wonderland 

 
Wonderland (kindervakantiewerk Oisterwijk) bestaat dit jaar 50 jaar !!! en dat gaan we groots vieren.  
Een hele week vol activiteiten voor kinderen van 5 t/m 12 jaar. Je kunt je inschrijven vanaf 16 mei 
a.s. om 19.00 uur opent de inschrijving! Doe het snel want vol is vol.  

 
 
Inschrijven gaat uitsluitend online via: https://wonderland-oisterwijk.nl 
 
Padel 
 
Padel is voor velen een nieuwe sport, bij ons in de buurt bestaat de mogelijkheid voor kinderen om 
daar kennis mee te maken. Meer info en aanmelden kan via deze link: 
 
https://peakzpadel.shop/collections/oisterwijk/products/peakz-kids-oisterwijk 
 
 
Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science! 
 
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op De Kikkenduut, waar 
de kinderen van groep 1 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven. 
 
We starten met een spectaculaire science show op 19-5-2022. 
De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en 
demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren een 
onderzoekende leerhouding.   
 
Schooljaar 2021-2022 staat voor de groepen 4 t/m 8 in het teken van Natuurkunde 
Werken met prisma's om licht te delen, maak kennis met UV- licht en ga op het puntje van je stoel 
zitten voor een heuse mini, indoor, vuurwerk-show!!! Luisteren hoe geluiden zich transporteren door 
vaste materialen en gassen. Laser Oscilloscopen tonen de frequenties die je eigen stem maakt. 
Kortom, we gaan geluidsgolven horen, zien en voelen! O ja, sorry ouders, maar de take-home van 
deze les heeft alles met GELUID te maken. Je weet misschien dat polen elkaar aantrekken en 
afstoten. Laten we dat gebruiken om dingen te laten zweven! De aarde is zelf ook magnetisch, wel zo 
makkelijk bij het maken van een kompas. Test je smaakpapillen op je tong om te leren over 
smaakgevoeligheid. Leer o.a. geurmonsters in reageerbuizen onderzoeken aan de hand van een 
aromatisch experiment. Onderzoek de fysica van optische illusies en houdt je hersenen voor de gek. 
Ken jij het effect van een stroboscoop? Je leert verder hoe holle en bolle lenzen werken en bouw je 



je eigen periscoop om mee naar huis te nemen. Werp licht op de vier jaargetijden en ontdek hoe 
lucht het weer beïnvloedt. Maak kennis met de instrumenten die meteorologen gebruiken om het 
weer te meten en kom met je eigen weersvoorspelling. 
 
 
Voor de groepen 1 t/m 3 staat schooljaar 2021-2022 in het teken van dierengeheimen 
Sommige dieren hebben een vacht die hen warm houdt, zoals bijvoorbeeld een konijn, maar er zijn 
ook dieren met veren, zoals bijvoorbeeld een kip. Andere dieren hebben schubben, denk aan een 
goudvis. In de natuur kun je de dieren vaak horen maar niet altijd zien, daarvoor moet je hun sporen 
volgen.  
Onder het wateroppervlak is een hele wereld die wij vanaf het strand niet kunnen zien. Leer hoe je 
een echte vis van de neppers kan onderscheiden. Meet samen met je klasgenoten of in jullie 
klaslokaal een blauwe vinvis zou kunnen passen of zou een goudvis als huisdier toch een beter idee 
zijn? 
Het lijkt wel magie, zoals een magneet aan sommige voorwerpen kan blijven hangen of er naar toe 
trekt, terwijl hij andere gewoon weg lijkt te duwen. Ze leren dat niet alleen de Aarde een Noordpool 
en een Zuidpool heeft, maar elke magneet ook.  
Alles om ons heen bestaat uit vormen. Motorisch worden ze uitgedaagd door 2D vormen te maken 
met behulp van elastieken op een Geoboard; kun jij een cirkelvormig elastiekje veranderen in een 
vierkant? Tot slot brengen ze hun kennis verder in de praktijk door het bouwen van 2D of 3D vormen 
van ecofoam. 
Hoe kun je bewegen zonder armen en benen? Of hoe eet je een lekker koekje zonder je tanden? De 
kleuters zullen het vandaag allemaal zelf ontdekken en gaan de regenworm en zijn leefomgeving 
bestuderen. Want wormen leven onder de grond. Met een vergrootglas gaan ze als wetenschappers 
de wormen van heel dichtbij bekijken.  
Je hoort je wekker piepen en wordt wakker, je wrijft de slaap uit je ogen, je ruikt dat je moeder een 
sneetje brood geroosterd heeft, je drinkt een beker melk en je kiest welke kleur trui je aantrekt 
vandaag.! Maar wat nu als een van je zintuigen het niet zo goed doet? We bekijken welke 
oplossingen er zijn als je niet goed kan horen of zien.  
  
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter hoe 
het de wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers 
belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en 
informatie mee naar huis om thuis verder te leren en experimenteren.  
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school. 
Data van de cursus: 
Maandag 13-6-2022 
Maandag 20-6-2022 
Maandag 27-6-2022 
Maandag 4-7-2022 
Maandag 11-7-2022 
Maandag 18-7-2022 
 
Starttijd: 15:00 (lessen duren 60 minuten) 
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl 
Inschrijftermijn loopt tot en met: 31-05-2022 
Deelname bedraagt € 74,50 per kind, incl goodies, leskaarten en Mad Science polsbandje. 
 

 

 



!!Oproep!! 
Dinsdag 28 juni staat de Kikkenduutse Keuzecursusdag op het programma.  Bij twee workshops 
gebruiken we kostenloos materiaal.  Een van de workshops is: Textielcollage. Hiervoor zijn we op 
zoek naar: 
*Textiel in verschillende kleuren, denk hierbij aan: oude kleding, theedoeken, handdoeken, etc. 
 
De andere workshop is: “van afval tot kunst”.  De workshopleider heeft onderstaand lijstje gemaakt 
met materialen die ze hiervoor kan gebruiken. 
*Alle plastiek verpakkingen van bv: 
douchegel 
shampoo 
Anti klit 
Frituurvet 
Ruitenwisser vloeistof  
Wasmiddel  
Wasverzachter 
 
*Verpakkingsplastiek zoals bolletjesplastiek 
*Fruitnetjes! 
*Kroonkurken  (dit zijn de doppen van bv bierflesjes ) 
*Eierdozen  
*Wc rolletjes 
*blikjes 
*melkpakken 
*Rietjes 
*Wasknijpers  
*Karton  
*kranten 
*Lege pringles dozen 
*Plastiek zakken 
*Wegwerp bestek 
 
*Doppen (heel veel) 
*Kurken 
 
Ook alle andere voorwerpen die worden weggegooid als ze stuk of niet meer nodig zijn kunnen van 
pas komen. 
Je moet dan denken aan: 
 
Plastiek speelgoed zoals: 
Strandschepjes/ harkjes/ neefjes autootjes  
Poppetjes 
Mobieltjes 
(Zonne)brillen 
Moertjes 
Schroefjes 
Klosjes garen 
 
Wilt u ons helpen door deze materialen voor ons te verzamelen. U mag het daarna aan uw kind mee 
naar school geven. Hij/zij geeft het aan de eigen leerkracht af. Graag voor 13 juni 2022. 
Alvast hartelijk dank!          


