Nieuwsbrief 4, 1 oktober 2020
Beste ouder(s), verzorger(s),

Van buiten lijkt onze Kikkenduut hetzelfde als altijd. Ook thuis lijkt veel hetzelfde, net als in
de ziekenhuizen, de sportclubs, de restaurants en de musea. Toch voelt het er anders: veel is
onder voorbehoud, er is zorg en vaak teleurstelling.
Wat je niet ziet is dat er keihard gewerkt wordt om zo normaal mogelijk te functioneren, ook
al hangt er voortdurend een donkere wolk boven ieders hoofd. Bij de sportclub, de
teststraten, op het werk van je partner. En op scholen. Op de Kikkenduut. Leerkrachten
weten dat ze een tandje bij moet zetten als een collega thuis op een testuitslag wacht en ze
weten dat ze zelf ook thuis kunnen komen te zitten. Ze weten dat het even niet zo gezellig is,
dat ze soms collega’s een week niet zien vanwege gescheiden lunchpauzes. Het betekent dat
externe zaken die school extra leuk maken er even niet inzitten, omdat de focus nu echt op
de klas ligt. Dat er heel weinig contact met ouders is, terwijl we echt anders zouden willen.
Dat weet u, dat weet het team, we voelen jullie begrip en begrijpen jullie, maar soms is het
belangrijk het uit te spreken. Bij deze.

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.kikkenduut.nl. De
nieuwsbrief wordt gewoonlijk op alle vrijdagen van de even weken verstuurd.
Agenda
-

5 oktober
7 oktober
12 oktober

Dag van de Leraar
Studiemiddag
bijeenkomst ouderraad

Bijlagen
•
•
•
•

Voorstellen stagiaires
flyer Kies voor Scholen
toestemmingsformulier deelname Kies
kwaliteitskaart

Hoog Presterende Scholen ( HPS)
In de vorige nieuwsbrief heb ik u geïnformeerd over het HPO/HPS-traject dat de scholen van
Opmaat volgen. De kluwen die het HPO voor mij was, werd deze week steeds verder
ontrafeld en zo langzamerhand zie ik de lijn en denk ik dat we veel aan HPO gaan hebben. In
kleine stappen, overzichtelijk en concreet, geïntegreerd in wat we al doen en niet als
extra. Kinderen komen met veel bagage binnen en dat maakt de school een plek voor veel
‘high potentials’. Met behulp van HPO gaan we kijken hoe we van deze bagage gebruik gaan
maken en wat we doen wanneer de rugzak nog niet zo goed gevuld is. Mooi uitgangspunt is
hetgeen wat tijdens de pluslessen gebeurt. Ook in groep 3 zetten leerkracht HPS- stappen: in
deze groepen is bijvoorbeeld geïnventariseerd hoeveel letters kinderen bij aanvang van het
schooljaar kennen. De instructie wordt afgestemd op het niveau van de kinderen en niet
afgeleid van de methode. Dat betekent dat instructie meer gedifferentieerd is, onder andere
door formatief handelen. In de komende studiedagen wordt daar uitgebreid aandacht aan
besteed. Wordt vervolgd.

De ouderraad, even voorstellen ...
Graag willen wij ons even voorstellen aan de rest van de ouders, vertellen wat wij zoal doen
en iets zeggen over de ouderenquête.

Buiten het feit dat er natuurlijk het hele jaar hard wordt gewerkt in de klas, is de Kikkenduut
een school waar gezelligheid hoog in het vaandel staat. Met Sinterklaas, Kerst en carnaval
zijn er bijvoorbeeld op het thema aangepaste feesten. Voor de sportieve kinderen is er een
voetbaltoernooi en wordt de wandelvierdaagse vanuit school gecoördineerd. Het zijn maar
een paar voorbeelden van de activiteiten waar de leerkrachten en de Ouderraad druk mee
zijn.

De ouderraad bestaat momenteel uit 10 enthousiaste ouders. Wij komen zo’n 6 keer per jaar
bij elkaar en bespreken de evenementen die jaarlijks terugkomen, maar er worden ook
nieuwe ideeën geopperd en voorgelegd aan school. Ieder lid van de ouderraad heeft zo zijn
eigen taak of werkgroep waarmee hij/zij samenwerkt. Soms is deze persoon enkel de schakel
met een specifieke werkgroep of maakt er ook deel van uit. Per activiteit is er een werkgroep
van organiserende ouders die onderling afstemmen wat er wanneer moet gebeuren. En zij
krijgen vervolgens weer hulp van andere ouders op de dag zelf. Zo is er een verdeling van
ouders die graag organiseren en ouders die graag op de dag zelf een handje kunnen helpen.

Vanwege corona kunnen veel evenementen op dit moment geen doorgang vinden, maar
wellicht kan dit later in het schooljaar weer wel of anders in een aangepaste vorm. We
blijven optimistisch, creatief en veilig.

Maar zonder de hulp van ouders lukt het ons echter niet om het eventuele programma rond
te krijgen. Daarvoor hebben we een enquête opgesteld. Om te vragen wie er komend jaar
een handje kan helpen. Het is niet alleen gezellig om dat voor en met de kinderen te doen,
het is ook een manier om andere ouders te leren kennen. En natuurlijk de school.

Dit jaar hebben we twee zaken waarvoor we extra aandacht willen vragen. Wat niet
iedereen weet is dat er een veegploeg is die een paar keer per jaar een paar uurtjes
investeert om het hele schoolplein spic en span te krijgen. Dat is bijvoorbeeld belangrijk
wanneer het Verkeerspleintje wordt opgezet of als er wordt geskate. Aan het einde van het
jaar wordt het plein ook even aan kant gemaakt voor het Schooljaarfeest. Je hoeft heus niet
elke keer mee te helpen, maar als de poel groot genoeg is, dan is er altijd wel iemand die tijd
heeft.

Verder proberen we school tijdens evenementen als Sinterklaas, Kerst en carnaval altijd zo
leuk mogelijk te versieren. Vind je het leuk om te knutselen, meld je dan vooral aan bij onze
decoratieploeg.

Maar kijk op je gemak de vragen in de enquête door en geef aan waar je een handje wilt
helpen. Blijkt toch later dat het niet goed uitkomt: geen nood. Uiteraard is nog niet alles te
overzien.

Inmiddels heeft onze school een evenementencoördinator. Dat is Sylvia Oude Groen. Zij
coördineert alle activiteiten en ze kan eventuele vragen beantwoorden. Maar ook de juffen,
meesters en niet te vergeten de OR, weten meer en kunnen je helpen als je vragen hebt.

Dit jaar verschijnt de enquête voor het eerst in digitale vorm want dit is beter voor het
milieu en het scheelt veel administratief werk. We hopen dat alle ouders zich betrokken
voelen en zich voor een activiteit aanmelden via deze link
https://forms.gle/kCsrn3GEKpJxi2gj8. Heel graag voor de herfstvakantie zodat de ouderraad
een inventarisatie kan maken bij alle geplande activiteiten. De OR leden zullen na deze
inventarisatie contact opnemen met de ouders die zich aanmelden voor de werkgroepen. En
heb je je opgegeven om op de activiteit zelf te komen helpen, dan zul je tegen die tijd
worden benaderd door de organiserende werkgroep.

Alvast heel erg bedankt namens het team en de ouderraad.

Ventilatiesystemen
Stichting Opmaatgroep heeft een analyse gemaakt van de ventilatiesystemen van alle
scholen die tot deze stichting behoren, inclusief de Kikkenduut. Wij kwamen positief uit de
bus: het systeem is aanwezig, werkt en is onderhouden.
Voortvloeiend uit de coronaproblematiek heeft de Minister van Onderwijs het LCVS
(Landelijk Coördinatieteam Ventilatie Scholen) in het leven geroepen en via hen in
samenspraak met de PO-raad een enquête uitgezet bij alle schoolbesturen. Deze enquête is
deze week uitgezet, uiteraard ook op de Kikkenduut.

Kinderen in Echtscheiding Situatie (KIES)
Zie ook bijlage: Deelname Toestemmingsformulier en Flyer kies voor Scholen.
Kies is een spel-praatgroep voor kinderen die een scheiding van hun ouders hebben
meegemaakt. Sommige kinderen waren nog heel jong en krijgen vragen als ze ouder
worden, voor andere kinderen is de scheiding nog maar heel kortgeleden en brengt het veel
vragen en onzekerheid met zich mee. Door deel te nemen aan Kies leren de kinderen de
scheiding beter te begrijpen en ze leren om te gaan met alles wat er verandert door de
scheiding. Maar het allerbelangrijkste is dat kinderen ervaren dat ze niet de enige zijn die
een scheiding meemaken.
In de Kies-groep wordt er vooral veel creatieve werkvormen gebruikt, zoals spel, toneel,
tekenen, schrijven en natuurlijk praten de kinderen met elkaar! Ze ervaren veel steun door
ervaringen uit te wisselen, naar elkaar te luisteren en te helpen.

Kies op de basisschool
De bijeenkomsten zijn er voor de kinderen van groep 1 – 2 – 3 óf voor kinderen van groep 4
t/m 8 en worden begeleid door twee Kies-coaches. De kinderen komen 8 keer een uur bij
elkaar, onder schooltijd, in een groepje van maximaal 8 kinderen voor de jonge groep en 10
kinderen voor de oudere groep. Voor de ouders van de deelnemende kinderen is er een
informatie- en evaluatiebijeenkomst. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Kies wordt
gefinancierd door de gemeente. Voor deelname is toestemming van beide ouders nodig.
Als een school voldoende kinderen heeft voor een Kies-groep, zal allereerst gekeken worden
of de groep op de desbetreffende school gegeven kan worden. Als dat niet zo is, kunnen de
kinderen aansluiten bij een Kies-groep die op een andere school van start gaat.
Informeer bij de Intern Begeleider wat de mogelijkheden zijn voor een Kies-groep binnen de
eigen school.
Aanmelden en Informatie
Ouders of school kunnen een leerling aanmelden voor Kies door het aanmeldformulier in te
vullen.
Twee reacties van kinderen:
‘Het is fijn dat je er met anderen over kunt praten en je ook de verhalen van anderen kunt
horen. Je kunt je verhaal vertellen zonder dat het wordt doorverteld. Het verhaal blijft
tussen het KIESgroepje.’
Meisje, 11 jaar
‘Ik vind het vooral fijn dat ik nou verhalen van andere kinderen heb gehoord. En er wordt op
een fijne manier over de scheiding gepraat.’
Jongen, 12 jaar
Voor meer informatie en vragen:
06-17364120
jong@hetscheidingscollectief.nl

Spaar gratis boeken voor je schoolbieb

Spaar gratis boeken voor je schoolbieb
In de mail van midden september over de Kinderboekenweek kondigden wij het
volgende al aan:
Ook in 2020 is er de actie SPAREN VOOR JE SCHOOLBIEB. Ouders en kinderen
kopen bij ons tijdens de Kinderboekenweek kinder- en jeugdboeken en leveren de
kassabonnen bij jullie op school in. De school mag dan voor 20% van de
ingeleverde waarde GRATIS nieuwe leesboeken voor de schoolbieb uitzoeken.
Het is dus van belang dat de ouders van deze actie op de hoogte zijn.
Willen jullie hen alsjeblieft, als dat nog niet is gedaan, over deze voordelige actie
informeren?
Wij hebben weer een zeer grote collectie kinder- en jeugdboeken klaar staan.
We hopen op een gezellige Kinderboekenweek in de meest gesorteerde kinder-en
jeugdboekenwinkel in Oisterwijk en omgeving.

Activiteit bibliotheek Oisterwijk
Doe mee met de Coderdojo
In de Bibliotheek kun je allerlei leuke dingen leren en beleven. Zo is er een GRATIS Coderdojo
werkplaats waarin je leert programmeren. 3 okt en 7 nov 13.00-14.30
Hoe gaaf is dat als je je eigen computerspel kunt maken? Het kan bij de Coderdojo in de
Bibliotheek Oisterwijk. Onder begeleiding van mentoren leer je op een eenvoudige manier
hoe je zelf een computerspel of animatie maakt en nog veel meer. Met Scratch ga je met je
eigen project aan de slag. Je werkt aan je vaardigheden en deelt je ervaringen en tips met
anderen. Zo bouw je kennis op en word je samen handiger in programmeren met Scratch.
Voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Meld je snel aan!
Aanmelden: oisterwijk@bibliotheekmb.nl
Meer informatie: www.bibliotheekmb.nl/oisterwijk

Inleverpunt gedragen kleding
De kledingcontainer staat voortaan elke eerste week van de maand op maandagmorgen bij
de poort aan de voorkant, dinsdagmorgen bij de poort achter en woensdagmorgen bij de
poort aan de zijkant. Dit om ouders in de gelegenheid te stellen gedragen kleding in te
leveren, zonder het schoolterrein op te hoeven. Komende maandag 5 oktober voor ‘t eerst
op deze manier.

Weekviering
Het team heeft aangegeven de weekvieringen belangrijk te vinden, maar niet in de vorm die
we gewend waren. Daarom gaan we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om met
filmpjes aan de slag te laten gaan, al dan niet met behulp van de mogelijkheden die een
green screen biedt. Deze filmpjes kunnen dan mogelijk gedeeld worden met de andere
klassen en met ouders. We houden u op de hoogte.
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:

