
                        Nieuwsbrief 19, juni 2022 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
We naderen het einde van het schooljaar. In het nieuwe schooljaar willen we gaan werken met een 
nieuwe manier van communiceren: via een ouderapp. Deze app, met de naam Parro, zal het centrale 
medium zijn waarlangs school en ouders met elkaar gaan communiceren. Deze nieuwsbrief blijven 
we maken, maar u gaat de brief dan ook via Parro ontvangen. We zullen ouders informeren over het 
hoe en wat zodat u geen bericht van school of de klas van uw kind hoeft te missen. Voor nu is het 
nog even deze brief via email. Het nieuwe jaar brengt nieuwe mogelijkheden! 
 
Vriendelijke groet, ook namens het team,  
Peter Adriaans 
Directeur OBS de Kikkenduut a.i. 
 
Morgen is weer een dag met de keuzecursus, hoe leuk is dat! 
De hele dag wordt er groepsdoorbrekend (groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8) een aantal workshops 
aangeboden waar de leerlingen uit hebben kunnen kiezen. Workshops door leerkrachten en 
externen waar kinderen hun creativiteit volop kwijt kunnen. Een echte Kikkenduut traditie die we nu 
weer op de ‘normale’ manier uit kunnen voeren. Het belooft een super leuke dag te worden, vraag 
eens na bij uw kind(eren) welke workshop zij gevolgd hebben. 
 
Doorschuifochtend in voorbereiding op volgend schooljaar. 
Op 12 juli na de kleine pauze schuiven alle leerlingen een uurtje door naar de groep en leerkracht van 
komend schooljaar. Op 4 juli informeren we alle ouders over de samenstelling en bezetting van de 
nieuwe groepen. Zijn er nog kleine broertjes en zusjes die volgend schooljaar zouden kunnen 
instromen waar wij dat nog niet van weten? Fijn als u ze snel inschrijft. 
 
Overblijfhulp gezocht! 
Wie wil tussen de middag ons overblijfteam komen versterken? 
We zijn nog steeds op zoek naar iemand die kan helpen bij het surveilleren bij de groepen 1 t/m 6. 
Kent u iemand die dit zou willen doen of denkt u dit is wel iets voor mij.  
Het gaat voor dit schooljaar om de maandagen van 11:45-12:45. U ontvangt hiervoor een 
vrijwilligersvergoeding van € 10,50 voor dit uur.  
Wellicht liever niet elke week maar bijvoorbeeld om de week, dat kan ook. Of liever op de reserve 
lijst voor wanneer iemand niet kan? Er zijn meer mogelijkheden.  
Als u meer informatie wenst of een keertje wil proefdraaien, stuur dan een berichtje naar Maartje. 
maartje.roes@opmaatgroep.com 
 
Schooljaarfeest zaterdag 16 juli van 12:00 – 17:00 uur 
Mogelijk heeft u de aanplakposters al gespot, noteer in uw agenda het schooljaarfeest op het 
schoolplein van de Kikkenduut: ‘Kikkenduut op de camping’ 
        


