Nieuwsbrief 3, 17 september 2020
Beste ouders,

Het schooljaar is nu echt op gang gekomen: kinderen komen steeds meer op hun gemakje
binnen, het team heeft een HPO- studiedag gehad, er is overleg met de ouderraad geweest
en met de MR en ik heb intussen ’s morgens bij alle drie de poorten gestaan. Ik dacht tot
vorige week dat er maar twee waren
Groep 8 is weer terug van kamp, een hele gebeurtenis. Goed voorbereid en met kriebels in
de buik, bij kinderen én ouders, zijn de kinderen maandag naar het prehistorisch dorp
vertrokken. Via deze weg wil ik de ouders bedanken voor hun hulp bij het maken van de
kleding, het wegbrengen van de kinderen en voor hun rol tijdens het verblijf in het
prehistorisch dorp. Maandagmiddag heb ik er een kijkje genomen, heerlijk meegegeten en
de sfeer geproefd. Hoe leuk is dat!
In deze nieuwsbrief informatie over corona-geralateerde onderwerpen, over activiteiten
buiten de school, de weekviering en zoals beloofd informatie over het traject van de
Kikkenduut naar een Hoog Presterende School.

Vriendelijke groet en een fijn weekend, ook namens het team van obs de Kikkenduut,
Cobine Ramaekers, directeur
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.

Agenda
-

30 september
5 oktober

start Kinderboekenweek
Dag van de Leraar

Bijlagen
-

informatie HPO

-

Kwaliteitskaart Ziekmelding/verlof personeel en vervanging

-

Webinar Kindergarden

Hoog Presterende Scholen ( HPS)
De Kikkenduut is bezig met het HPS teamtraject, een begeleid, stevig wetenschappelijk
onderbouwd, professionaliseringstraject voor het hele schoolteam. Het doel van het HPS
teamtraject is om de school te ontwikkelen tot een goed functionerende Professionele
Leergemeenschap (PLG) waarin teams met hoge mate van zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid structureel leren werken aan hun professionaliteit en
curriculumontwikkeling. Het traject wordt door Academica Business College Amsterdam
vormgegeven, begeleid en waar nodig bijgestuurd in overleg met de schoolleider.
Activiteiten die de ontwikkeling naar het werken in PLG’s kunnen stimuleren, zijn het
gezamenlijk studeren, het plannen van lessen, beoordelen van resultaten en de opdrachten
die daartoe leiden en het oplossen van pedagogische, didactische of organisatorische
problemen in de klas. Wilt u meer weten? In de bijlage leest u wat HPS voor de Kikkenduut
betekent.
Ziekmelding/verlof personeel en vervanging
In de schoolgids en in de bijgevoegde kwaliteitskaart staat een overzicht van de stappen die
gezet worden bij de absentie van leerkrachten. Als gevolg van de coronamaatregelen kunnen
de absenties toenemen. Klassen kunnen bijv. naar huis gestuurd worden en waar mogelijk
online lessen volgen. N.a.v. feedback die we tijdens en na de lockdown van u kregen, gaan
we kijken hoe dat nóg gestroomlijnder kan.
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. Wachten op kinderen die ziek zijn geworden, komen oefenen of bijvoorbeeld
opgehaald worden voor tandartsbezoek of therapie vindt buiten plaats. Volwassenen die de
school binnenkomen beantwoorden de vragen van het triageformulier in de hal in. Is één
van de vragen met ‘ja’ beantwoord, dan moet u helaas de school weer verlaten. Zijn de
vragen met ‘nee’ beantwoord, dan vult u het registratieformulier Contactgegevens bron -en
contactonderzoek in en mag u doorlopen. De gegevens die u invult worden na 14 dagen
vernietigd. 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.

Weekviering
In de vorige memo heb ik het gehad over de aanschaf van toneelgordijnen. Ik heb echter
voor mijn beurt gepraat. Vorig jaar is over deze aanschaf uitgebreid besproken met het
team en is besloten van het plan af te zien. Bevestiging aan het plafond bleek niet mogelijk.

Toestemmingsformulier Kind en media herhaalde oproep
Mocht u dit formulier nog niet hebben ingevuld dan willen we u vragen dit vandaag of
morgen alsnog even te doen. Let u op dat u ook de vraag op pagina 2 beantwoordt? U stuurt
het ingevulde formulier naar Jessica, jessica.persoons@opmaatgroep.com, die de informatie
verder zal verwerken. Zodra we van iedereen een reactie hebben ontvangen, kunnen we
wellicht weer foto’s en filmpjes met u delen.

Meest knusse en kleinste (huis)theater van Oisterwijk
Meest knusse en kleinste (huis)theater van Oisterwijk start weer met een mooi
najaarsprogramma voor kinderen tussen 2 en 10 jaar.
Kom op vrijdag 25 sept naar onze peuter / kleuter theater-spelochtend.
Deze ochtend staat in het teken van de naderende kinderboekweek.
Er zijn liedjes, spelletjes en boeken over bv: Kikker, Moppereend én hele oude boeken van
vroeger.
Het thema: "En toen / geschiedenis" is misschien moeilijk voor de leeftijd 2 t/m 5 jaar, maar
we belichten dit heel speels, grappig en toegankelijk.
De peuter/kleuterochtenden zijn altijd heel sfeervol én er is veel ruimte voor interactie en
meespelen.
De inloop is tussen 9.45 en 10.00 uur. Rond 11.00 uur sluiten we gezellig af met een hapje en
een drankje + gezellig samen zijn.
Vooraf aanmelden is wel noodzakelijk. Er is ruimte voor maximaal 10 kinderen ( leeftijd
2enhalf tot 5enhalf) en daarbij hun ouders / begeleiders.
www.vanniksenvanalles.nl
Bij voldoende interesse is er nog zo'n zelfde ochtend op vrijdag 9 oktober.
Theaterochtenden in andere thema's zijn er weer eind okt, nov en dec.
Daarover t.z.t meer nieuws!
Graag tot ziens!

Kindergarden webinar
Webinar door kinderfysiotherapeut, Nienke Bergsma: Baby’s willen bewegen. Woensdag 23
september om 20.30 uur Kindergarden Oisterwijk. Aanmelden en meer informatie:
kindergarden-home.nl/webinar-nienke en in de bijlage van deze nieuwsbrief.
De peuter/kleuterochtenden zijn altijd heel sfeervol én er is veel ruimte voor interactie en
meespelen.
De inloop is tussen 9.45 en 10.00 uur. Rond 11.00 uur sluiten we gezellig af met een hapje en
een drankje + gezellig samen zijn.
Vooraf aanmelden is wel noodzakelijk. Er is ruimte voor maximaal 10 kinderen ( leeftijd
2enhalf tot 5enhalf) en daarbij hun ouders / begeleiders.
Bij voldoende interesse is er nog zo'n zelfde ochtend op vrijdag 9 oktober.

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: Kwaliteitskaart Ziekmelding/verlof personeel en vervanging.

