Nieuwsbrief 2, 4 september
2020
Beste ouders,
De afgelopen weken stonden in het teken van kennismaken: met de kinderen, met het team
en uiteraard ook met u als ouders/ verzorgers en met de school als geheel. Fijn om te zien
dat de blikken van de kinderen steeds opener worden en ze zich steeds meer op hun gemak
lijken te voelen. We vinden het op de Kikkenduut belangrijk om samen te groeien en ik denk
dat de Kanjerlessen van de afgelopen twee weken daar zeker aan bijgedragen hebben. We
gaan ervoor!
De inhoud van de nieuwsbrief is terug te lezen op onze website: www.dekikkenduut.nl. De
nieuwsbrief wordt gewoonlijk op alle vrijdagen van de even weken verstuurd. U ontvangt de
nieuwsbrief per email. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt u via uw kind een papieren versie.
Wilt u dat dan even doorgeven aan Jessica van onze administratie? ? Buiten de jaarkalender
geven we in principe geen papieren post aan de kinderen mee
Vriendelijke groet en een fijn weekend, ook namens het team van obs de Kikkenduut,
Cobine Ramaekers, directeur

Agenda
7 september

Bijeenkomst 1 Ouderraad

10 september

1e studiedag, kinderen zijn vrij

14 september

Bijeenkomst 1 MR

14 -16 september

Kamp groep 8

Bijlagen
-

Ouderkalender 2020-2021

-

Toestemmingsformulier Kind en media

-

Beslisboom 0-6 en 7-1 jaar

-

Kwaliteitskaart AVG en privacy

Toestemmingsformulier Kind en media
Aansluitend op de kwaliteitskaart AVG en privacy willen we u vragen het
toestemmingsformulier Kind en Media te bekijken en in te vullen. U stuurt het ingevulde
formulier naar Jessica, jessica.persoons@opmaatgroep.com, die de informatie verder zal
verwerken. Het is fijn wanneer u het formulier uiterlijk 18 september naar Jessica verstuurt.
Beslisboom
Het is in deze tijd van corona soms lastig te bepalen wanneer uw kind naar school kan en
wanneer het thuis moet blijven. Daarom vindt u in de bijlage twee versies van de zgn.
beslisboom: een overzicht van wanneer u uw kind wel/niet ziek moet melden. Er is een
beslisboom voor kinderen van 0-6 jaar en een voor kinderen van 7 tot 12.
Ouders in de school
De ouders/verzorgers van kinderen uit groep 1 t/m 3 mogen hen via de zij- en achteringang
over het plein naar de lokalen brengen. Het plein is niet toegankelijk voor ouders van de
kinderen uit groep 4 t/m 8. Het is wegbrengende ouders niet toegestaan het gebouw te
betreden. Sinds deze week vullen volwassenen die de school binnenkomen in de hal een
triageformulier in. Staat er bij één van de mogelijke antwoorden ‘ja’ ingevuld, dan moet u
helaas de school weer verlaten. Overblijfouders, pleinsurveillanten, externe begeleiders en
anderen die geregistreerd staan op een schema of een kalender hoeven deze formulieren
niet in te vullen. Alle volwassenen ontsmetten bij binnenkomst hun handen.
Oudergesprekken
Zoals we eind vorig schooljaar hebben afgesproken, zijn de Cito-toetsen van het eind van het
vorig schooljaar verplaatst naar het begin van dit schooljaar. We toetsen de kinderen omdat

we willen weten waar ze staan, zeker na de coronaperiode waarin alles anders was. We
toetsen de kinderen van groep 4 t/m 8 in week 39 en 40. Op donderdag 29 oktober krijgen
de kinderen in een afgesloten envelop hun toetsresultaten mee, zodat u hiervan op de
hoogte bent vóórdat de gesprekken plaatsvinden.
De 10-minutengesprekken voor de kinderen van groep 3 t/m 8 vinden plaats in de week van
2 tot 6 november. De 10 minutengesprekken voor de kinderen van groep 1-2 vinden plaats
in de week die reeds gepland was: in de week van 23 tot 26 november.
Weekviering
Tot de herfstvakantie liggen de weekvieringen stil, maar daarna hopen we met een
aangepaste coronaproof invulling de vieringen weer op te kunnen pakken. Voorstellen van
de ouderraad en van het team zullen samen besproken worden en zo hopen we tot een
mooie herstart te komen. We besteden veel aandacht aan kunst en cultuur. Achter de
schermen bruist het, weekvieringen zijn tenslotte een wezenlijk onderdeel van de Kikkenduut.
Alvast een tipje van de sluier: we krijgen een podium met echte toneelgordijnen!

Rookverbod
Per 1 augustus moeten alle schoolpleinen rookvrij zijn. Dat betekent dat ook ouders niet op het
schoolplein mogen roken. Kijk voor meer informatie op de onderstaande website.
https://www.rookvrijschoolterrein.nl/

rookvrijschoolterrein.nl | Rookvrij onderwijsterrein

Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort een rookvrij onderwijsterrein bij. Scholen
verplicht vanaf 1 augustus 2020 een rookvrij terrein te hebben (vastgelegd in een Algemene Maatregel van Best
geldt voor primair en voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs.
www.rookvrijschoolterrein.nl

Ambitie- en kwaliteitskaarten
Bij elke nieuwsbrief vindt u als bijlage een ambitie- of kwaliteitskaart. In de schoolgids
verschijnt een overzicht. Dit is door ouders altijd op te vragen. Ambitiekaarten beschrijven
de planning en ontwikkeling van het onderwerp voor de lange termijn. Kwaliteitskaarten
beschrijven de huidige uitvoering van het onderwerp. Bij deze nieuwsbrief als bijlage een
kwaliteitskaart van de school: AVG en privacy.

