Nieuwsbrief februari 2021

Beste ouder(s), verzorger(s),

Het team heeft zich dinsdagmiddag beraden over de aanpak voor na de vakantie. Ook de
MR heeft hierover overleg gehad.
Na de vakantie gaat de school helemaal open en gaan we werken met hele klassen.
Bepalend in de besluitvorming zijn de volgende punten:
•
•
•
•

de richtlijnen en protocollen van het RIVM, de inspectie en de overheid
het advies van Opmaat
alle scholen van Opmaat gaan na de vakantie helemaal open
MR heeft op basis van het bovenstaande geadviseerd open te gaan.

Dank voor het meedenken, de constructieve tips en de adviezen.
Vriendelijk groet, ook namens het team, Cobine Ramaekers Directeur OBS de Kikkenduut

Opening school
Bij het brengen/halen dragen ouders/verzorgers binnen de hekken van de school een
mondkapje. Personeel draagt ook binnen een mondkapje bij verplaatsing buiten het lokaal.
Voor schooltijd zijn kinderen naar de wc geweest en zijn handen gewassen.
Tijdens het buitenspelen vindt er geen vermenging van de groepen plaats. We zijn op dit
moment aan het puzzelen welke klas wanneer, waar pauzeert en onder toezicht van wie.
De ramen in de lokalen staan op een kier. Zorg daarom dat uw kind laagjes tegen de kou aan
heeft i.v.m. ventilatie. Deuren en ramen staan alleen in de pauzes helemaal open.
Verjaardagen: gaan wel door, maar met fabrieksmatig ingepakte traktatie(niet zelfgemaakt)
en zonder ouders.
Op dit moment mogen we geen begeleiding van buitenaf in de school toelaten. De KIEStraining (Kinderen In Een Scheiding) zal tot nader bericht niet plaatsvinden. De training is van
dien aard dat deze niet online wordt gegeven.

Agenda
•
•
•
•

12 februari Kikkenduut Pubquiz
15 t/m 19 februari carnavalsvakantie
22 februari administratiedag/ studiedag
1 maart bijeenkomst MR

Bijlagen
•
•
•
•

Nieuwe Beslisboom 0 jaar t/m groep 8
Flyer Kikkenduut Pubquiz
Kwaliteitskaart 1.13 Overgang PO-VO en advisering
Kwaliteitskaart 1.14 Schrijven 1-2-3

Carnaval
Het plan om een vossenjacht te organiseren in carnavalssfeer gaat niet door. Door de
aanscherping van de maatregelen is het, ook in aangepaste vorm, niet mogelijk het feest
verantwoord te organiseren. Er wordt die dag lesgegeven en kinderen komen niet verkleed
naar school (uitgezonderd groep 1/2).
De ouderraad heeft een mooie vorm gevonden om toch aandacht aan het carnavalsfeest te
geven: de online Kikkenduut Pub Kwis. Yvonne Puts van de ouderraad kondigt aan:
Een zeer VROLIJK bericht!! Gezelligheid, carnaval, lol… de ouderraad van de Kikkenduut vond
het tijd voor iets leuks. Iets waar de kinderen en ook de ouders blij van worden. Een spel,
gewoon in de huiskamer en toch samen met de rest van de school. Wat is het plan?
Volgende week vrijdag wordt er een echte Kikkenduut- online-pub-kwis georganiseerd voor
alle Kikkenduut kinderen en hun gezinnen, maar ook de juffen en meesters zijn uitgenodigd.
Noteer daarom *vrijdag 12 februari in je agenda van 18.00 tot 19.30*. Het enige wat je
nodig hebt is wifi voor youtube, een ipad / laptop en natuurlijk je lolbroek en je grapjas.

Administratiedag/Studiedag 22 februari
Op maandag 22 februari staat de administratiedag gepland. De administratiedag heeft deze
keer de vorm van een studiedag met als thema ‘niveaubepaling van de leerlingen’. Deze
week meten leerkrachten de stand van zaken van de kernvakken. Op deze dag reflecteren
leerkrachten hierop en maken vervolgens een nieuw plan van aanpak.

HPO/HPS
Dit keer ontvangt u kwaliteitskaarten 1.13 Overgang PO-VO en advisering en kwaliteitskaart
1.14 Schrijven 1-2-3.
We geven u met deze kaarten een kijkje in de keuken van het HPO/HPS op de Kikkenduut.
Heeft u hierover vragen, laat ons dat vooral weten.

