
               Nieuwsbrief 2, september 2021 
 

Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Het was een week met een grote diversiteit aan activiteiten: tijdens de studiedag kon je de 
hersenen horen kraken, het afscheid van juf Marjo was juist weer losjes en ontspannen en 
de Duinendag was de kers op de taart van deze week. Ik ben blij dat de typische Kikkenduut-
elementen steeds meer tevoorschijn komen.  
De oudernieuwsbrief verschijnt elke twee weken, op maandag. De derde nieuwsbrief 
ontvangt u op 4 oktober. 
 

 
Duinendag vanuit de lucht (foto Bas Driessen) 
 
Vriendelijk groet, ook namens het team,  
Cobine Ramaekers Directeur OBS de Kikkenduut  
 
 
Bijlagen en links 
Presentatie Begrijpend lezen 
Presentatie Mastery Learning 
Cyberpesten, hoe pak je dat aan? 
Cursussen en webinars - GGD Hart voor Brabant (ggdhvb.nl) 
 
 

Agenda 
21 september informatie alle groepen 
21 september aftrap leerlingparlement  
27 t/m 29 september kamp groep 8 
4 oktober start vieringen 
5 oktober verkiezingen leerlingparlement 
 

https://www.ggdhvb.nl/cursussen/


 
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.  
 
 
Informatie ouders Den Donk 
De ouders van groep 7, 7/8 en 8 ontvangen aan het eind van deze week een update over het 
reilen en zeilen op Den Donk en over de uitvoering van het plan van aanpak dat zij aan het 
eind van vorig schooljaar hebben ontvangen. 
 
 
Leerlingparlement 
Op dinsdag 21 september vindt de aftrap van het leerlingparlement plaats. De kinderen van 
groep 5 t/m 8 bekijken in de klas een filmpje waarin de Kikkenduters persoonlijk worden 
toegesproken door burgemeester Jansen en ondergetekende. We vertellen ieder op onze 
eigen wijze wat het leerlingparlement inhoudt en hoe zij daar zitting in kunnen nemen. In de 
weken erna kunnen kinderen zich per klas verkiesbaar stellen. Zij maken thuis hun eigen 
verkiezingsposter, spandoek etc. En bereiden een pitch voor die ze in de klas zullen houden. 
Op woensdag 5 oktober zijn de verkiezingen en weten we wie de kinderen zijn die hun klas 
gaan vertegenwoordigen. Nog voor de herfstvakantie hebben we een eerste 
kennismakingsbijeenkomst. 
 
 
Studiedag 13/9: Begrijpend lezen en Mastery Learning 
Marie-José de Ridder van Fontys heeft het thema Begrijpend lezen met het team verder 
uitgewerkt. Kernpunten voor zowel thuis als op school waren daarin het belang van 
voorlezen en het bespreken van krantenartikelen en actualiteiten om de woordenschat van 
kinderen te vergroten. Op school is het belangrijk in de verwerking van de leerstof te 
differentiëren, ipv in het aanbod en de kringgesprekken meer in te zetten om de 
woordenschat uit te breiden. Dit alles gericht op het verbeteren van begrijpend lezen. 
 
Marjolein Looij van Academica Amsterdam zette uiteen hoe je elk kind in het leren 
meeneemt en pas verder gaat wanneer iedereen het doel van de les heeft gehaald. Snelle 
kinderen stel je geen andere doelen, laat je niet meer van hetzelfde doen, maar motiveer je 
door het lesaanbod complexer te maken en verdieping aan te brengen in de lesstof. 
 
Zie bijlages voor meer informatie over deze onderwerpen. 
 
 
Start plusklas 30/9 
Op donderdag 30/9 start de plusklas weer. U ontvangt hierover meer informatie via Esther 
Strijbosch, onze Hoogbegaafdheidsexpert. 
 
 



Jaarkalender 
De jaarkalender staat op de site van de school. U ontvangt voor de herfstvakantie de 
jaarkalender op papier.  
 
 
Schoolprofiel GGD OBS de Kikkenduut 
Enige tijd geleden hebben ouders en leerlingen op verzoek van de GGD een enquête 
ingevuld. Hartelijk dank daarvoor. De informatie die uw antwoorden geven zijn van groot 
belang voor u, de kinderen, voor de school én voor Oisterwijk. Op die manier weten we wat 
(heel) goed gaat en wat aandacht behoeft.  
Ouders en leerlingen op de Kikkenduut scoren hoog op de communicatie tussen ouder en 

kind en ouderbetrokkenheid. De kinderen op de Kikkenduut zijn zeer tevreden over het 

schoolplein en ouders vinden dat de Kikkenduut een goed anti-pestbeleid voert. 

Er zijn ook verbeterpunten: kinderen ervaren slaap- en concentratieproblemen en eten niet 

altijd gezond. Tenslotte vinden ouders en kinderen de verkeerssituatie rondom de school erg 

onveilig. 

Ik nodig de ouderraad en het team uit daarover op een nog nader te bepalen moment mee 

te denken. Ook het leerlingparlement zal om hun mening gevraagd worden. 

 

Ouderapp 
Tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie hopen we over te stappen naar een ander 
leerlingvolgsysteem: ParnasSys. Zodra dat is gebeurd kunnen we starten met de ouderapp. 
Dat zal gebeuren in de vorm van een pilot met enkele ouders en teamleden. U ontvangt 
hierover nog nader bericht. 
 
 
AVG-formulier 
Het jaarlijks invullen van het AVG-formulier gebeurt deze keer digitaal. U vindt de link in de 
mail. 
 
 
Curssussen en webinars voor ouders GGD Hart voor Brabant 

Wat staat er binnenkort op de planning? 

-Donderdag 21 oktober: Workshop Opvoeden in Twee Huizen (voor gescheiden ouders met 

kinderen in de leeftijd tot 16 jaar) 

-September (START 14 SEPTEMBER): Cursus Beter omgaan met een puber (4 bijeenkomsten 

voor ouders/opvoeders van pubers tussen 11 en 16 jaar) 

-Vrijdag 26 november Digitale koffieochtend Opgroeien met Liefde (Over de seksuele 

opvoeding voor kinderen t/m 12 jaar)  

- 4-10 oktober is de landelijke Week van de Opvoeding. De GGD biedt in deze week een 

aantal specials voor ouders en opvoeders! 



 
 
 

 

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


