
               Nieuwsbrief 4, oktober 2021 
 

Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Twee weken geleden hebben de Egels de spits afgebeten: zij hebben na anderhalf jaar als 
eerste een viering mogen verzorgen. En dat was een feestje! We hebben er net als de 
aanwezige ouders van genoten. De Eekhoorns zijn afgelopen week aan de beurt geweest: 
met een leuke viering en de Dassen komen volgende week aan bod.  
 
Een ander evenement dat in de hal plaatsvond was de opening van de Kinderboekenweek, 
die dit jaar als thema heeft ‘Worden wat je Wil'.’ Bij de opening van deze speciale week 
waren álle Kikkenduters aanwezig en dat was heel bijzonder.  
Onze juffen en meesters hebben verschillende groepen kennis laten maken met 
uiteenlopende beroepen: kinderen zijn op bezoek geweest bij Albert Heijn en bij de 
dierenarts. De brandweer en ambulance kwamen bij ons op school vertellen wat hun beroep 
inhoudt.  
Ik wil de ouders die over hun beroep hebben verteld bij ons op school heel hartelijk 
bedanken voor hun enthousiaste verhalen. Het was prachtig om te zien hoe de kinderen 
werden meegenomen. 
 
De oudernieuwsbrief verschijnt elke twee weken, op maandag. De vijfde nieuwsbrief 
ontvangt u op 1 november.  
Neem ook eens een kijkje op onze facebookpagina, daar vindt u leuke foto's en berichten 
van en over de Kikkenduut. 
 
Vriendelijke groet, ook namens het team,  
Cobine Ramaekers Directeur OBS de Kikkenduut  
 
 
Bijlagen en links 

• Folder ouderbijeenkomst Steun voor je kind 

• Folder naschoolse sport 

• GGD Hart van Brabant Online Magazine Positief Opvoeden 

 

Agenda 
 

• 20 oktober Boomplantdag op het Dotterveld 

• 20 oktober papieren jaarkalender mee naar huis 

• 21 oktober 3e weekviering van het schooljaar: de Dassen 

• 23 t/m 31 oktober herfstvakantie 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.positiefopvoeden.nl%2Fnl%2Fspecial-editions%2Fgoed-voor-jezelf-zorgen%2F&data=04%7C01%7Cc.van.ekeren%40ggdhvb.nl%7C1bb85157175a41e198dc08d9844edcee%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637686296825401713%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tOe5f0yGWz5rHk%2BvZv80qxmKBOAoBpJPJ3prDcn2Hag%3D&reserved=0


 
Leerlingparlement 
Woensdag 13 oktober is de uitslag van de verkiezingen bekend geworden. Op vrijdag 22 
oktober staat de eerste kennismakingsbijeenkomst gepland. We hebben er zin in! 
 
Dag van de leraar 
De ouderraad heeft het team op deze dag verrast met lekkers en een lieve kaart. Namens 
het hele team van de Kikkenduut: hartelijk dank voor deze attente actie. 
 
Brons Audit Academica 
Bij stichting Opmaat werken alle scholen volgens het HPS- principe (Hoog Presterende 
School). Over een half jaar tot een jaar gaan wij het bronzen plaatje van Academica 
ongetwijfeld ook ontvangen. 5 pijlers zorgen ervoor dat ons ‘onderwijsbouwwerk’ stevig 
staat. Dat zijn de pijlers; Effectief leiderschap, Lange termijnvisie & doelen, Kwaliteit van 
medewerkers, Openheid en actiegerichtheid en Continue verbetering en vernieuwing.  
We zijn goed op weg, maar elementen uit de pijlers van het HPO moeten nog verstevigd 
worden: Effectief leiderschap, Lange termijnvisie & doelen en Continue verbetering en 
vernieuwing. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 
 
Weekvieringen 
De viering in de week voor de herfstvakantie wordt verzorgd door de Dassen op 21 oktober. 
De weekvieringen vinden in de hal van het hoofdgebouw plaats en zijn van 14.20u-14.50u. 
Ouders van de groepen die de viering verzorgen zijn van harte welkom als zij geen corona 
gerelateerde verschijnselen hebben.  
 
Huistheater Van Niks & Van Alles 
Toffe middag, lekker "griezelen "en de lange nacht! 
EINDELIJK kan je het huistheater "van Niks & van Alles weer bezoeken. 
Op zaterdag 30 okt spelen ze: "Dames de Wolff". Een ERG komische voorstelling over 2 wat 
oudere dames die na elke volle maan weer moeten verhuizen. Er gebeuren namelijk 
vreemde zaken ... 
De inloop is om 16.00 uur., zodat je na afloop tegen de schemer weer buiten staat! 
Geschikte leeftijd is: 4 t/m 9 jaar én neem een ouder of begeleider mee. 
Je kan ook met je kinderfeest aansluiten. Na afloop is er een drankje én een workshop 
drama. "Wie is de grootste griezel". Kosten: 7 euro per persoon, incl drankje. 
Meld je vooraf ALTIJD even aan. Er is ruimte voor zo'n 30 kinderkontjes. 
www.vanniksenvanalles.nl of Facebook: VanNiks VanAlles 
 
AVG-formulier 
Het jaarlijks invullen van het AVG-formulier gebeurt deze keer digitaal. U vindt de link 
hieronder. U kunt de link t/m vrijdag 22 oktober gebruiken. 
https://forms.office.com/r/4nMaFBBf1y 

http://www.vanniksenvanalles.nl/

