
               Nieuwsbrief 5, november 2021 
 

Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Het is wetenschappelijk bewezen dat een groen schoolplein gezonder is dan een grijs plein. 
Dat is mooi, want de prachtige tuin die zo kenmerkend is voor de Kikkenduut staat er weer 
als nieuw bij. De tuin is gerenoveerd zodat de kinderen weer fijn kunnen spelen in een 
opgeruimde, veilige en groene omgeving. 
 
 

 
 
 
De oudernieuwsbrief verschijnt elke twee weken, op maandag. De zesde nieuwsbrief 
ontvangt u op 15 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  

• Flyer Inloopochtenden kleuterklassen 

• Beslisboom 0 jaar t/m groep 8 

 

Agenda 
 

• 3 november inloopochtend kleuterklassen 

• 4 november 4e weekviering van het schooljaar: Open Podium 

• 11 november studiedag, kinderen vrij 

• 15 t/m 19 november 10 minutengesprekken alle ouders en alle leerkrachten 
 



 
 
 

 

Afscheid van Jaidy 

Hierbij een bericht van Jaidy die afscheid van ons gaat nemen: 

 

Beste ouders,  

Via deze weg wil ik jullie op de hoogte brengen over het feit dat ik vanaf de kerstvakantie de 

Kikkenduut zal gaan verlaten.  

Ik ben onwijs dankbaar voor de afgelopen 7,5 jaar op basisschool de Kikkenduut, maar het is 

voor mij tijd om aan een nieuwe uitdaging als leerkracht te beginnen bij Xpect primair.  

Ik wil jullie bedanken voor de fijne tijd, de gesprekken en het vertrouwen. Dit zorgt er mede 

voor dat dit afscheid me zwaar valt en dubbel voelt, maar het is goed zo! 

Lieve groetjes, Jaidy (leerkracht van de Vlinders) 

 
 
Boomplantdag 20 oktober  
De boomplantdag die gepland stond op 20 oktober is op advies van boswachter Frans 
uitgesteld naar een nog te bepalen moment. Er zit nog te veel blad aan de bomen en dat 
betekent dat de nieuwe boom nog niet voldoende kan wortelen. Wij volgen het advies van 
Frans natuurlijk op, want hij heeft er verstand van. Dat weten de kinderen bij ons op school 
maar al te goed: zij hebben uitgebreid informatie over deze boomplantdag gekregen. En dan 
is Frans ook nog op TV geweest om zijn verhaal te vertellen, bij het Jeugdjournaal. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Inloopochtenden kleuterklassen  
Op de Kikkenduut vinden wij het belangrijk dat de kinderen de kans krijgen om zichzelf 

optimaal te ontplooien. We bieden alle kinderen veel kansen in een rijke en uitdagende 

omgeving, daarbij lettend op hun talenten…meer dan u misschien wel denkt! Onze uitdaging 

bestaat uit het stimuleren van de kinderen te ontdekken wie ze zijn.  

 Op 3 november tussen 9.00u en 11.30u kunnen geïnteresseerde ouders, zowel nieuwe 

ouders als ouders die al een kleuter op de Kikkenduut hebben, vrijblijvend binnenlopen. U 

kunt dan een kijkje nemen bij het dagelijks reilen en zeilen van onze school. 

 Kom mee op reis naar onze eilanden bij de kleuterbouw en vervolg je reis naar de 

bovenbouwgroepen. Komt u ook sfeer proeven op 3 november?  

We verwelkomen u graag, de koffie en thee staat klaar! 

 De volgende inloopochtend bij de kleuters staat gepland op woensdag 1 december ook weer 

tussen 9.00 en 11.30. 

 
Leerlingparlement 
De vrijdag voor de vakantie hebben de kinderen uit het leerlingparlement onder het genot 
van een kopje thee met een koekje kennis met elkaar gemaakt. Na het voorstelrondje 
hebben ze voor zichzelf opgeschreven welke ideeën ze hadden en daarna hebben ze dit met 
de groep gedeeld. Juf Karin M en Veronique vertelden hoe vergaderen nu eigenlijk werkt en 
wat bijvoorbeeld de taak van een voorzitter is. We hebben afgesproken dat de kinderen de 
volgende keer een mooie klassenmap hebben geregeld, waarin de notulen en afspraken 
bewaard worden. De bijeenkomsten vinden telkens plaats van 11.15 tot 12.00 op de 
hoofdlocatie, de exacte data volgen later. 
De volgende bijeenkomsten worden begeleid door Karin M en ondergetekende.  
 
 
Weekvieringen 
Donderdag 4 november is er een Open podium. Dat houdt in dat kinderen uit alle klassen die 
aanwezig zijn bij deze weekviering, zich mogen opgeven om iets op het podium uit te 
voeren. De ouders van kinderen die gaan optreden, worden per mail uitgenodigd door de 
leerkracht van de Salamanders, Bregje.  
Het Open Podium vindt plaats in de hal van het hoofdgebouw van 14.20u-14.50u. Ouders 
van de kinderen die optreden zijn van harte welkom als zij geen corona gerelateerde 
verschijnselen hebben.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Uitbreiding lokalen Kikkenduut 

Zoals u weet onderhoudt Stichting Opmaat nauw contact met de gemeente Oisterwijk wat 

betreft de bouw van extra lokalen op het terrein van de Kikkenduut. 

Over deze bouw word ik geïnformeerd door Opmaat. Op dit moment is er geen nieuwe 

informatie. Dat betekent dat Opmaat nog niet weet wanneer en in welke vorm (nieuwe 

noodbouw, permanente bouw) er gebouwd gaat worden. 

Daardoor is op dit moment ook niet bekend hoelang de groepen 7, 7/8 en 8 op de locatie 

verblijven. Wat wel zeker is, is dat zij dit schooljaar niet naar de hoofdlocatie van de 

Kikkenduut terugkeren. 

Zodra ik nieuwe informatie ontvang, stel ik u hiervan op de hoogte.  

 

Wisseling van de wacht bij Opmaat 
Zoals u weet heeft Marius Liebregts afscheid genomen van Opmaat. Hij is bezig met een 
afscheidsronde langs alle Opmaatscholen. Op woensdag 1 december neemt hij afscheid van 
het team en van de kinderen op de Kikkenduut. 
De nieuwe bestuurder Annemie Martens is begonnen met haar kennismakingsronde. Zij 
bezoekt onze school morgen. 
 


