
               Nieuwsbrief 3, oktober 2021 
 

Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Wat een feestje weer op het kamp van groep 8! 
En wat gezellig om donderdag van de kinderen terug te horen hoe ze het hebben gehad. 
Onverdeeld enthousiast waren ze over de fijne dagen. 
Het voelt goed om ouders weer uit te mogen nodigen op school. We zijn ontzettend blij dat 
de overblijfouders er weer zijn. De ouders in de onderbouw kunnen ook weer bij de 
verjaardag van hun kind op school aanwezig zijn. En tijdens de weekvieringen zijn ouders 
erbij als hun kind met de klas de weekviering verzorgt. Deze week zijn dat de ouders van de 
Egels. Van harte welkom allemaal! 
De oudernieuwsbrief verschijnt elke twee weken, op maandag. De vierde nieuwsbrief 

ontvangt u op 18 oktober. 
 
Vriendelijk groet, ook namens het team,  

Cobine Ramaekers Directeur OBS de Kikkenduut  
 
 

Bijlagen en links 
 

• Uitnodiging ouders communie 

• Schoolbieb (bruna.nl) 

• Kinderboekenweek - Actie - Boekhandel Oisterwijk 

• Training Grip op Geld, door Stichting Sociaal Huis Oisterwijk i.s.m. Mentorhulp 

Oisterwijk en Gog-H 

 

 

Agenda 
 

• 4 oktober start verkiezingscampagne leerlingparlement 

• 5 oktober Dag van de Leraar 

• 6 oktober start Kinderboekenweek 

• 7 oktober Brons Audit Academica 
• 7 oktober 1e weekviering van het schooljaar 

 
 
  

https://www.bruna.nl/schoolbieb
https://www.boekhandeloisterwijk.nl/actie/kinderboekenweek/


Leerlingparlement 
Zit uw kind in groep 5 t/m 8 dan kan het zijn dat er thuis hard gewerkt is aan een poster/ 
spandoek etc. en een pitch voor de verkiezingscampagne van het leerlingparlement. Die 
start nl. op maandag 4 oktober. In de week erna kunnen kinderen zich per klas verkiesbaar 
stellen. Volgende week, dus niet op 5 of 6 oktober, zijn de verkiezingen en weten we welke 
kinderen hun klas gaan vertegenwoordigen. Nog voor de herfstvakantie hebben we een 
eerste kennismakingsbijeenkomst.   
 
Dag van de leraar 
Op 5 oktober verrast stichting Opmaat haar onderwijspersoneel met een kleine attentie, om 
zo haar waardering voor hen uit te spreken.  
 
Spaaracties Kinderboekenweek bij Boekhandel Oisterwijk en Bruna 
Op 6 oktober aanstaande begint de Kinderboekenweek met het thema beroepen. Vanaf die 
dag kunt u bij de boekhandels mooie kinderboeken aanschaffen, waarbij u gratis het 
kinderboekenweekgeschenk krijgt. Bij de Boekhandel Oisterwijk en de Bruna in Oisterwijk 
loopt dan een actie, waarbij u kunt sparen voor onze schoolbieb. Van elk aankoopbedrag aan 

kinderboeken mag onze school voor 20% van de waarde, boeken voor onze schoolbieb 
aanschaffen. Dus mocht u toch boeken voor uw kinderen willen kopen tijdens de 
Kinderboekenweek, dan graag bij één van deze boekhandels. De kassabonnen kunt u op 

school inleveren bij de leerkracht van uw kind. Meer informatie over de actie is te lezen in de 
bijlages. Door uw aankoop kunnen alle kinderen van onze school nog extra profiteren en 
genieten van mooie boeken. Alvast bedankt namens de kinderen en het team van de 

Kikkenduut. 
Bij Boekhandel Oisterwijk staat op woensdagmiddag 6 oktober de Wegenwacht met een bus 
voor hun deur. Worden wat je wil! 
 
Brons Audit Academica 
Bij stichting Opmaat werken alle scholen volgens het HPS- principe (Hoog Presterende 
School). Belangrijk daarin zijn de 5 pijlers die ervoor zorgen dat het ‘onderwijsbouwwerk’ 
stevig staat. Dat zijn de pijlers Effectief leiderschap, Lange termijnvisie & doelen, Kwaliteit 
van medewerkers, Openheid en actiegerichtheid en Continue verbetering en vernieuwing. 
Op 7 oktober komt Academica, die ons daarin begeleidt en een groot deel van de 
studiedagen verzorgt, met ons bespreken hoever we daarmee inmiddels gevorderd zijn. We 
hebben er alle vertrouwen in dat we 7 oktober het bronzen plaatje zullen ontvangen! 
 
Weekvieringen 
De vieringen tot de herfstvakantie worden verzorgd door de Egels op 7 oktober, de 
Eekhoorns op 14 oktober en de Dassen op 21 oktober. De weekvieringen vinden in de hal 
van het hoofdgebouw plaats en zijn van 14.20-14.50. Ouders van de groepen die de viering 
verzorgen zijn van harte welkom als zij geen coronagerelateerde verschijnselen hebben.  
 
 
  



Boomplantdag: biodiversiteit in Oisterwijk 
Beste Kinderen en ouders van de Kikkenduut, 
“Het is Feest! Het B-Team van Oisterwijk bestaat 15 jaar en dat moet gevierd worden”. 
Het B-team is een vereniging van vrijwilligers die zich inzet voor de biodiversiteit van 
Oisterwijk. Zij voeren projecten uit en adviseren de gemeente om in Oisterwijk een zo groot 
mogelijk soortenrijkdom van planten en dieren in een waardevol en cultuurlandschap te 
behouden en creëren. Dit jaar bestaan ze 15 jaar en hebben daarom een aantal feestelijke 
projecten bedacht. Een ervan is dat ze een boom cadeau geven. Ze hebben samen met Frans 
Kapteijns en de gemeente besloten dat deze mooie nieuwe boom komt te staan op de kop 
van het Dotterveld. Daar willen ze graag de Kikkenduut bij uitnodigen om dit samen met het 
B-team feestelijk te planten op woensdag 20 oktober. 
De voorbereidingen zijn al in volle gang. Op 14 oktober zal Frans Kapteijns samen met 
Nathalie van Geloven alle kinderen komen uitnodigen voor dit feest. Per klas mogen 2 
kinderen op de dag aanwezig zijn bij dit feest. De boom zal dan om 12.00 uur op het 
Dotterveld geplant worden. Als u als ouder het leuk om hierbij te zijn dan zou dat hartstikke 
fijn zijn. U weet de weg naar het Dotterveld vast te vinden. Daarnaast mogen alle kinderen 
een briefkaart schrijven aan het B-team met een wens, vraag of boodschap. Deze brieven 

zullen ze posten op deze dag in een speciale brievenbus. Alle brieven zullen door Frans en 
het B-team gelezen worden. Later zal er dan een prijs worden uitgereikt aan het mooiste 
idee, vraag of boodschap. Er zal die dag ook pers aanwezig zijn. 

Frans en Nathalie hebben al super veel zin in dit leuke feest. Via de leerkracht zullen de 
kinderen worden gekozen die erbij mogen zijn. Nathalie zal deze kinderen begeleiden op 
deze dag. Misschien zien wij u ook wel even voordat u uw kind ophaalt op woensdag 

middag. 
Nathalie van Geloven en Frans Kapteijns (gepensioneerde Boswachter Natuurmonumenten) 
 
 
Even voorstellen …..... Linda Vermeer 
Begeleider Passend Onderwijs Opmaatgroep 

 
Graag stel ik me langs deze weg aan jullie voor: ik ben Linda Vermeer en zal dit schooljaar 
werkzaam zijn als Begeleider Passend Onderwijs op deze basisschool. Mijn werkdag zal 
veelal de maandag zijn. Samen met Veronique ga ik meekijken en meedenken met kinderen 
die iets meer ondersteuning nodig hebben binnen het onderwijs en op welke wijze dit zo 
passend mogelijk kan gebeuren voor kind, ouders en school. 

Naast mijn werkzaamheden op deze school, zal ik deze rol ook vervullen op drie andere 
basisscholen in Oisterwijk, Moergestel en Hilvarenbeek. 



Hoewel ik ontzettend geniet van mijn werk, ben ik ook graag thuis met mijn gezin. Uitstapjes 
met mijn drie (tiener) kinderen en man en supporter langs de lijn in de weekenden. 
Tennissen en lekker koken & eten met vriendinnen… ik verveel me niet gauw. 
Tot ziens op de Kikkenduut! 
Groetjes Linda Vermeer 
 
Daan geeft de Nachtwacht een sprookjestwist 
Jawel, ‘onze’ meester Daan staat in de krant omdat hij de Nachtwacht van een prachtige 
Eftelingjas heeft voorzien. 
We zijn trots op je, Daan! 
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/daan-26-geeft-de-nachtwacht-een-sprookjestwist-lange-jan-
stond-zo-op-papier-die-heb-ik-als-kind-heel-vaak-
getekend~afa9b6da/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=socialsh
aring_web 
 
Buurtgezinnen 
In ieder gezin zit het weleens tegen en soms duurt zo’n periode te lang en stapelen 

problemen zich op. We kunnen het ons allemaal voorstellen als je te maken hebt met een 
scheiding, er ziekte in het gezin is of een kind extra zorg nodig heeft. Dat vraagt veel van 
ouders en soms dreigt dan de emmer over te lopen. Voor die gezinnen is in de gemeente 

Oisterwijk een nieuw initiatief gestart: Buurtgezinnen. 
Onder het motto van ‘opvoeden doen we samen’ koppelt Buurtgezinnen gezinnen die het 
zwaar hebben aan een stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en 

aandacht en worden ouders ontlast. Dit voorkomt dat problemen verergeren en zorgt ervoor 
dat kinderen opgroeien in hun eigen gezin. 
Buurtgezinnen zoekt voor overbelaste gezinnen een steungezin. Dit steungezin helpt en 
biedt steun gericht op de kinderen in het gezin. Buurtgezinnen wil zo voorkomen dat de 
kinderen gaan lijden onder de gezinsproblemen. De steun varieert van een dagdeel per week 
tot maximaal een weekend per 2 weken. Kun jij deze steun wel gebruiken of wil je juist deze 
steun geven? Lees de folder in de bijlage of kijk op www.buurtgezinnen.nl 
Ik kom graag bij je langs om vrijblijvend kennis te maken. Buurtgezinnen Oisterwijk kun je 
ook volgen via Facebook of Instagram. Als je nog vragen hebt, hoor ik het graag. Je mag me 
ook altijd bellen, als je even anoniem wilt overleggen of inzet van Buurtgezinnen passend 
zou kunnen zijn. 
Meer info of meteen aanmelden via de site? www.buurtgezinnen.nl 
reggie@buurtgezinnen.nl | Reggie van Himbergen | 06-57552150 
 
Nederlands Kennis Curriculum NKC 
Vier schoolbesturen, waaronder Opmaat, hebben op eigen initiatief een vooruitstrevend 
plan voor het basisonderwijs gelanceerd: het Nederlands Kennis Curriculum. Dat vraagt om 
een geheel nieuwe wijze van lesgeven. ‘De leraren krijgen de vrijheid om het onderwijs zelf 
vorm te geven.’ 
Wilt u meer weten, klik dan op onderstaande link: 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/weg-met-de-lesboeken-de-leraren-zijn-aan-

zet-schoolbesturen-lanceren-eigen-curriculum~bf6e6f4d/ 
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Bericht voor ‘oud-ouders’ 
Superleuk dat ouders van kinderen die geen kinderen meer op de Kikkenduut hebben de 
oudernieuwsbrieven nog graag lezen. Zij kunnen de oudernieuwsbrief op de website 
bekijken en ontvangen de oudernieuwsbrief niet meer via de mail. 
 
AVG-formulier 
Het jaarlijks invullen van het AVG-formulier gebeurt deze keer digitaal. U vindt de link in de 
mail. U kunt de link t/m vrijdag 22 oktober gebruiken. 

  
  
  

 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

 


