
                        Nieuwsbrief 18, juni 2022 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Afgelopen donderdag was er weer eens een viering met ouders als publiek in de hal. Het was druk en 
fijn om na een lange tijd deze draad weer op te pakken. Deze week zijn de Salamanders en de 
Lieveheersbeestjes aan de beurt, de ouders van deze groepen van harte welkom. 
 
Vriendelijke groet, ook namens het team,  
Peter Adriaans 
Directeur OBS de Kikkenduut a.i. 
 
 
Bericht van meester René 
  

Beste ouders, 
 
Na 10 jaar op de Kikkenduut te hebben gewerkt ga ik de school aan het eind van dit schooljaar 
verlaten. Ik kijk terug op 10 mooie jaren waarin ik met veel plezier heb gewerkt op deze fijne 
school. Voor mij is het moment aangebroken om verder te gaan kijken naar nieuwe uitdagingen.  
Ik wil jullie bedanken voor de fijne samenwerking. Samen met jullie heb ik kunnen bijdragen aan de 
groei van jullie kinderen.  
 
met vriendelijke groet,  
 
René Dentro 
     

Wij zijn bezig met de opvolging van meester René en juf Karin en houden u op de hoogte. Begin juli 
delen we de nieuwe bezetting van de groepen met u. 

 

Nieuwe groepssamenstelling voor de groepen 4 en 6. 

Op de Kikkenduut is het gebruikelijk dat we kinderen tijdens hun schoolcarrière opnieuw indelen om 
iedereen optimale kansen te bieden in het contact met groepsgenootjes. Dat doen we meestal twee 
keer in de hele schooltijd, komend schooljaar delen we de huidige groepen 4 en 6 opnieuw in: in het 
nieuwe schooljaar 22-23 zijn dan dus de groepen 5 en 7 opnieuw ingedeeld. De leerkrachten 
bespreken met de kinderen met welke vriendjes of vriendinnetjes ze graag in hun nieuwe groep 
willen zitten. Het lukt om daar rekening mee te houden, maar uiteraard niet altijd om alle 
voorkeuren te honoreren. We kijken bij het samenstellen van de nieuwe groepen daarnaast naar de 
ondersteuningsbehoefte per groep, de verdeling van jongens en meisjes, het aantal leerlingen en 
welke combinaties van kinderen in de ogen van de leerkrachten het beste werken. Op 4 juli gaan de 
nieuwe klassenlijsten mee naar huis van alle groepen. 


