
                        Nieuwsbrief 20, juli 2022 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Dit is de laatste oudernieuwsbrief voor de zomervakantie, verderop treft u de vakanties en 
studiedagen van het komende schooljaar aan. Maar eerst gaan we het jaar nog vieren, zaterdag a.s 
op het schooljaarfeest op het plein van onze school. We zwaaien groep 8 uit en vieren het schooljaar, 
zoals dat op de Kikkenduut gebruikelijk is en eindelijk weer mag. We hopen iedereen te zien, het 
feest duurt van 12:00 – 17:00 uur. 
 
Vriendelijke groet, ook namens het team,  
Peter Adriaans 
Directeur OBS de Kikkenduut a.i. 
 
Schoolvakanties schooljaar 2022-2023 
Herfstvakantie:  22 t/m 30 oktober 
Kerstvakantie:  24 december t/m 8 januari 
Voorjaarsvakantie: 18 t/m 26 februari 
2e Paasdag:  10 april 
Meivakantie:  22 april t/m 7 mei 
2e Pinksterdag:  29 mei 
Zomervakantie:  vrijdagmiddag 15 juli t/m 27 augustus 
 
Studie- en administratiedagen: alle kinderen vrij. 
Vrijdag 23 september 
Maandag 7 november 
Dinsdag 6 december 
Maandag 13 februari 
Donderdag 29 juni 
 
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u de nieuwe activiteitenkalender met alle andere data. 
 
Afscheid Gerrit 
Na bijna 13 jaar neemt Gerrit, onze assistent conciërge, afscheid van de Kikkenduut.  

 
 

Als iemand betekenis heeft gegeven aan de tekst op de muur waar Gerrit hier voor staat, dan is het 
wel Gerrit zelf. Gerrit kiest voor meer tijd in de dagbesteding en laat de school met pijn in het hart 
achter zich. Wij zullen Gerrit zeker gaan missen. Gerrit, bedankt voor jouw hulp en het ga je goed! 



Bezetting groepen in het nieuwe jaar. 
Vorige week zijn de klassenlijsten meegegaan waarop de namen van de leerkrachten ook te lezen 
stonden. Ter volledigheid nu de bezetting per dag, zodat u weet wie er op welke dag is. 

 
 
Na kerst komt juf Daisy weer terug op school en neemt zij de groepstaken van Dimphy over.  
 
Overblijfhulp gezocht! 
Wie wil tussen de middag ons overblijfteam komen versterken op donderdag en/of vrijdag?  
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. 
Op donderdag is het van 11:45-12:45. En op vrijdag van 12:15-12:45. 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 
 
 
Voorkom de leesdip 
Bij deze nieuwsbrief zit een brief van de bibliotheek hoe u de leesdip na de vakantie kunt voorkomen, 
bovendien is het gewoon leuk om met uw kind bezig te zijn met lezen. 

Duinendag 
We zijn bezig met de laatste weken van het schooljaar maar de voorbereidingen voor het nieuwe 
schooljaar zijn alweer in volle gang. Elk jaar hebben wij aan het begin van het schooljaar onze 
schoolreis. Bij de meesten beter bekend als de Duinendag. 
Op donderdag 22 september gaan we met de hele Kikkenduut naar de Loonse en Drunense Duinen 
(bij Bosch en Duin in Udenhout). Daar verblijven we de hele dag en vermaken we ons met spelletjes 
en vrij spelen. Om daar te komen, wordt er voor vervoer gezorgd. De groepen 7 en 8 gaan op de 
fiets. De groepen 1 t/m 6 gaan óf met de bus óf met het treintje van Streekpark Klein Oisterwijk óf 
met de Parel Express van Oisterwijk. Hiervoor zullen wij aan het begin van het schooljaar een 
bijdrage per kind vragen. De kinderen uit de groepen 7 en 8 betalen hier uiteraard niet aan mee. 
Om er een geslaagde dag van te maken, kunnen we niet zonder ouderhulp. Hulp bij het openmaken 
van bekers bij de kleuters, hulp om naar de wc te gaan, samen met de kinderen vrij spelen, 
begeleiden van groepjes bij gezamenlijk spel, maar ook is uw hulp nodig om deze dag veilig en 
overzichtelijk te kunnen laten verlopen. Wilt u met ons mee op deze heerlijke, gezellige dag klik dan 
op de volgende link: https://forms.office.com/r/5pCpY5te9N.  
 



Keuzecursus 
Vorige week dinsdag was de Kikkenduutse keuzecursusdag. Nadat we 2 edities in een andere vorm 
hebben moeten gieten, konden we dit jaar ons oude, vertrouwde format aanhouden. Het grote en 
diverse aanbod aan workshops werd gegeven door een aantal enthousiaste ouders, stagiaires, 
leerkrachten en een paar ingehuurde bedrijven. Er waren ook een aantal ouders die samen met de 
onderwijsssistenten die de workshopleiders geholpen hebben.  
De voorbereidingen vergden flink wat inspanning en tijd, maar wat hebben we er ontzettend veel 
voor teruggekregen. Het was een dag met een GOUDEN rand! De kinderen hebben genoten van de 
vele verschillende indrukken die ze hebben opgedaan. Ook de workshopleiders vonden het fijn om 
het Kikkenduutgevoel weer te kunnen ervaren. 
Tijdens deze dag zijn er foto’s en filmpjes gemaakt. Deze zijn verwerkt in een filmpje dat via de 
volgende verborgen link op youtube te bekijken is: https://youtu.be/m1q8KqbNSmw 
 
 


