
               Nieuwsbrief 1, september 2021 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

We hopen dat u samen met de kinderen een fijne vakantie hebt gehad, gezond weer thuis 

bent wanneer u weg bent geweest en lekker hebt uitgerust.  

Wat fijn om weer te mogen beginnen en om de kinderen weer te kunnen zien!We gaan er 

vol energie een mooi jaar van maken. 

De oudernieuwsbrief verschijnt elke twee weken, op maandag.De tweede nieuwsbrief 

ontvangt u op 20 september. 

 

Vriendelijk groet, ook namens het team,  

Cobine Ramaekers Directeur OBS de Kikkenduut  

 

Bijlagen 

 

• Beslisboom 0 jaar t/m groep 8 (20/08/21) 

 

Agenda 

• 6 september start schooljaar 

• 13 september studiedag, kinderen zijn vrij 

• 14 september ouderavond voor ouders groep 8 die meegaan op kamp 

• 16 september Duinendag 

• 21 september informatie alle groepen 

• 27 t/m 29 september kamp groep 8 

 

Verkeersveiligheid 

Halen en brengen van kinderen 

Graag zien we dat kinderen lopend of met de fiets worden gebracht en gehaald van school. 

Mocht u uw kind(eren) met de auto brengen en/of halen, let er dan op waar u de auto 

parkeert. De parkeerplaats van onze buren op Burg. Verwielstraat 67 is privéterrein en het is 



niet toegestaan auto’s daar te parkeren, ook niet voor even. Graag ook niet parkeren voor of 

op de oprit van Kindergarden.  

 Fietsen op de speelplaats 

 Bij de start en het einde van de schooldag is het druk op de speelplaats. Wij vragen jullie 

daarom dan ook om de fiets aan de hand te nemen op de speelplaats en niet te fietsen. 

Houd op deze manier s.v.p. rekening met elkaar! 

 

Ouders in de school  

Het brengen en halen van de kinderen als volgt: 

De kinderen komen 's morgens door de nooddeur van de klas naar binnen en hangen hun jas 

op in de hal. 

U kunt van 8.15u tot 8.25u ook via de nooddeur eventueel mee naar binnen om bijv. te 

kijken waar uw kind mee bezig is, of een korte vraag te stellen aan de leerkracht. Als er om 

8.25u gebeld wordt op het plein, is dat voor u het teken om via de nooddeur naar buiten te 

gaan. U maakt geen gebruik meer van de andere ingangen en bent 's morgens niet meer in 

de hal. Zo kunnen we daar meteen om 8.30 met het lezen beginnen.  

Het afleveren van vergeten fruit, gymtas etc. en het ophalen/terugbrengen van (zieke) 

kinderen voor bijv. doktersbezoek gebeurt ook uitsluitend via de nooddeur van de klas. Dit 

geldt niet voor de locatie Den Donk, daar kunt u de hoofdingang wel gebruiken voor 

bovenstaande zaken. 

Om 14.50u kunt u bij de leerkracht terecht via de klassendeur. Indien nodig spreekt u zelf 

met uw kinderen een plek af waar u elkaar ontmoet op het plein. 

Op de locatie Den Donk zijn ouders ‘s morgens wel welkom in het gebouw, er zijn daar nl. 

geen nooddeuren waardoor u naar binnen kunt. Ook hier starten de lessen om 8.30. Aan het 

eind van de dag lopen de leerkrachten met de kinderen mee naar buiten. Kinderen kunnen 

daar tot 15.15 worden opgehaald. 

 

Corona 

Op de Kikkenduut houden we ons aan de maatregelen van het RIVM. Hier vindt u ze op een 

rijtje: 

1. We hanteren de gezondheidscheck bij iedere volwassene die in de school komt  

2. We passen hygiënevoorschriften toe  

3. Al het onderwijspersoneel en andere aanwezigen ouder dan de basisschoolleeftijd in of bij 

de school moeten volledig klachtenvrij zijn en anders thuisblijven.  



4. Voor leerlingen van de basisschool geldt nu dat zij bij verkoudheidsklachten (zoals 

loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) niet naar school mogen, zonder dat zij 

getest en negatief bevonden zijn. Zij blijven uiteraard ook thuis bij koorts, benauwdheid of 

veel hoesten. (zie ook bijlage Beslisboom 20/08/21)  

5. Ouders/verzorgers, leerlingen, leraren en onderwijspersoneel voor wie een quarantaine -

advies of quarantaineplicht geldt na een verblijf in het buitenland, mogen niet op of rondom 

school komen (http://www.nederlandwereldwijd.nl ) Een school hoeft dit niet te 

controleren.  

6. Na een besmetting kan een persoon weer naar school wanneer hij/zij 24 uur klachtenvrij 

is én minimaal 7 dagen zijn verstreken na start van de symptomen.  

7. Als een besmetting asymptomatisch was (zonder klachten) dan geldt dat niet-immune 

personen minimaal 5 dagen na de (positieve) testafname in quarantaine blijven; voor 

immune personen is dit 72 uur.  

8. Als een persoon positief wordt getest en besmet is met het coronavirus, moeten alleen de 

niet-immune huisgenoten in thuisquarantaine. Immune huisgenoten zonder klachten 

hoeven niet in quarantaine. Het testadvies op dag 5 blijft voor niet-immune en immune 

huisgenoten gelden  

9. Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van 

de GGD. - Alle niet-immune categorie 1- en 2- contacten gaan in quarantaine. Dit geldt ook 

voor alle kinderen die hieronder vallen, ongeacht de leeftijd. Dat kan betekenen dat als 

iemand positief wordt getest, alle niet-immune contacten uit de klas in thuisquarantaine 

gaan. Wanneer een school heeft georganiseerd dat kinderen alleen contact hebben met een 

deel van de klas door vaste groepen te vormen, wordt door de GGD bekeken of een deel van 

de niet-immune leerlingen beschouwd kan worden als overige contacten (categorie 3), 

waarvoor geen quarantaineadvies geldt. Zij moeten zich wel laten testen op dag 5 en 

wanneer ze klachten krijgen.  

10. Als een leerling ziek wordt, wordt hij/zij direct door een ouder/verzorger opgehaald.  

11. Een school dient zich bij communicatie over besmettingen op school te houden aan de 

wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens/privacy.  

 

Informatieavond alle groepen 

Op 21 september sturen alle leerkrachten de ouders van hun klas een link waarmee een 

kennismakingsfilmpje en een powerpointpresentatie kan worden geopend. In het filmpje 

stelt de groepsleerkracht zich voor, in de presentatie vindt u de informatie van betreffende 

groep.  

 

Informatieavond voor ouders groep 8 die meegaan op kamp 



Deze avond wordt gehouden op de locatie Den Donk. U ontvangt van de leerkracht nadere 

informatie. 

Typecursus 

Graag informeren we u over de huidige situatie van de typecursussen door het Typebureau. 
 

Afgelopen jaar hebben we een online-training aangeboden. Dit natuurlijk in verband met 

Corona besmettingen op school. Deze online-trainingen zijn prima gegaan. Echter veel liever 

hebben we direct contact met onze leerlingen. Net even dat steuntje in de rug kunnen 

bieden, dat welverdiende compliment geven of die arm om iemand heen als het even wat 

tegenzit. 

Hier zit ook onze kracht van de cursus. Een leerkracht voor de groep, samen leren. Waarbij 

de leerkracht kan ondersteunen, motiveren en begeleiden. 
 

Omdat we 9 lessen van 1,5 uur geven om de twee weken is het belangrijk dat de cursist alle 

lessen aanwezig kan zijn. Op dit moment is het natuurlijk nog steeds zodat wanneer iemand 

hoest, niest, koortsig is of andere verschijnselen van ziekte heeft hij/zij niet naar school 

komt. En dan natuurlijk ook niet naar de typeles. 

Dit geldt ook voor de leerkrachten. Is iemand positief dan is er nog steeds de regel van 

quarantaine voor de groep. Dat kan voor uitval zorgen en daardoor achterstand bij de 

cursus. 
 

Onze eerstvolgende cursussen zullen daarom starten in januari/februari 2022. Het grootste 

deel van Nederland zal dan zijn ingeënt. 

De inschrijfformulieren zullen rond november/december 2021 bij jullie worden afgegeven.  

Aanmelden via de site www.typebureau.nl  kan natuurlijk altijd. 

  
  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

http://www.typebureau.nl/

