
                        Nieuwsbrief 17, mei 2022 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Een bericht van onze directeur, Cobine Ramaekers: 
 
Beste ouders, 
 
Onlangs heb ik de balans opgemaakt van 2 jaar werken op de Kikkenduut en heb besloten een andere 
weg in te slaan. 
Dat doe ik per direct. Peter Adriaans neemt mijn taken over. 
Ik heb de afgelopen jaren ontzettend veel geleerd, fijne gesprekken gevoerd en leuke ontmoetingen 
gehad met ouders, kinderen en teamleden. Daar kijk ik met veel plezier op terug.  
Ik zie met vertrouwen de toekomst tegemoet, voor zowel de school als voor mijzelf! 
 
Vriendelijke groet, 
 
Cobine Ramaekers 
Directeur Kikkenduut 
 
Het bericht van Cobine betekent dat u voor zaken die de directie aangaan contact met mij kunt 
opnemen. Dat kan via het telefoonnummer van school of via email: 
peter.adriaans@opmaatgroep.com  
 
Ik zal op verzoek van het bestuur de school leiden tot er een opvolger is gevonden, dat betekent dat 
ik ook het nieuwe schooljaar met het team start. We zullen u over de opvolging en termijn 
informeren zodra we daar meer over weten. De MR is op de hoogte gesteld en met mij in gesprek 
over alles wat er te doen is op de Kikkenduut tot de zomervakantie en daarna. 
 
Vriendelijke groet, ook namens het team,  
Peter Adriaans 
Directeur OBS de Kikkenduut a.i. 
 
Formatie en groepsindeling schooljaar 2022-2023 
Directie, team en de MR zijn overeen gekomen dat er volgend jaar een indeling in 14 groepen is op 
onze school. Het aantal leerlingen in de jongste groepen is wat kleiner, waardoor we gaan werken 
met 3 kleutergroepen. De totale indeling is als volgt: 
Groep 1/2 (3x)   Groep 6 (2x) 

Groep 3 (2x)   Groep 7 (2x) 

Groep 4 (2x)   Groep 8 (1x) 

Groep 5 (2x)       

Voor de huidige groepen 7 betekent het dat ze bij elkaar komen in groep 8 (25 leerlingen). Voor de 
kleuters gaan we nieuwe groepen maken. De leerlingen die in groep 1 en 2 blijven en de nieuwe 
kleuters worden verdeeld over 3 groepen. Ouders van deze kinderen krijgen vandaag een aparte 
brief hierover. Over de bezetting van welke leerkracht welke groep gaat doen, is het overleg nog 
gaande. We informeren u daar uiterlijk eind deze maand over. 



Pleintje verkeer  
  
Deze week krijgen de kinderen van alle groepen een verkeersles op het schoolplein. Hier gaan de 
kinderen aan de slag met verschillende oefeningen omtrent verkeersveiligheid. Een verkeersparcours 
uitgezet voor de onderbouw (groep 1 t/m 3) en een behendigheidsparcours voor de bovenbouw 
(groep 4 t/m 8). Voor het behendigheidsparcours is het fijn als de kinderen op de fiets naar school 
komen.   
  
Maandag 30 mei Verkeerparcours  
Vlinders, Lieveheersbeestjes, Hommeltjes  
  
Dinsdag 31 mei Behendigheidsparcours (Fiets mee)  
Eekhoorns, Lijsters, Egels  
  
Woensdag 1 juni Verkeersparcours  
Libellen, Meikevers, Krekels  
  
Donderdag 2 juni Behendigheidsparcours (Fiets mee)  
Dassen, Mollen, Uilen, Roodborstjes  
  
Vrijdag 3 juni Behendigheidsparcours (Fiets mee)  
Salamanders, Veldmuizen  
 
Oproep inzamelen nog meer kosteloos materiaal 
In de vorige nieuwsbrief stond een oproep om verschillende materialen in te zamelen. Deze worden 
gebruikt voor de Kikkenduutse Keuzecursusdag op 28 juni a.s. Er is al materiaal binnen gekomen, 
maar we kunnen nog meer gebruiken. 
Daarnaast hebben we voor deze dag ook de volgende materialen nodig: 

• ijsstokjes 
• rietjes 
• dopjes 
• pasta (ongekookt) 

        


