Nieuwsbrief 5, 16 oktober 2020
Beste ouder(s), verzorger(s),
De herfstvakantie staat voor de deur en we kunnen terugkijken op een aantal mooie eerste
weken.
Kinderen die gezellig goedemorgen zeggen/brommen/ fluisteren aan de poort of gewoon
heel vriendelijk binnenkomen. De schaduwdoeken zijn opgehangen en waren nog echt nodig
vanwege het prachtige weer, de schapen die terug zijn en daarmee voor een vertrouwd
beeld zorgen, ouders die nu al aangeven mee te willen helpen met allerlei
decemberactiviteiten en een team dat volop in beweging is.
Natuurlijk waren en zijn er zorgen, na de persconferentie van dinsdag een hoop beperkingen
en de plannen voor de herfstvakantie moeten weer bijgesteld worden.
Maar zoals de ouderraad in de vorige nieuwsbrief al meldde: ‘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.’ En zo is het.
Stay safe!
Vriendelijke groet en een fijne vakantie, 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
-

26 oktober
27 oktober
2, 3 en 4 november

online studiedag team, kinderen zijn vrij
bijeenkomst MR
kledingcontainer resp. voor, zij, en achteringang

-

2 en 5 november

weekopening en sluiting nieuwe stijl: groep 6 Lijsters

Covid-19

Vanwege de aangescherpte maatregelen laten we de volgende aanpassingen na de
herfstvakantie ingaan:
-Overblijfouders
Na de vakantie gaan we de lunch in 1/2 zonder overblijfouders regelen.

-Verjaardagen groep 1/ 2
Verjaardagen in de klas worden voor onbepaalde tijd zonder ouders gevierd.

-Luizenouders
We vragen alle ouders hun kinderen tijdens de vakantie hun kinderen extra te controleren
op luizen. De gebruikelijke luizencontrole na de vakantie vervalt i.v.m. de aangescherpte
maatregelen.

-Binnenbrengen groep 1 t/m 3
Leerkrachten uit de onderbouw wachten de kinderen op aan het einde van het paadje bij het
lokaal. Ga niet in de deuropening staan, omdat er op het pad dan een file van ouders
ontstaat. Bovendien komen ouders vaak onbewust steeds verder de klas in en houden dan
onvoldoende afstand. Bij de kleuterbouw zorgen de leerkrachten voor een duidelijk
zichtbare afzetting.

Ouders rondom de school
Dat lijkt haaks te staan op de voorgaande berichten waarbij we u steeds minder het gebouw
in laten. Maar het gaat hier om ouders rondom de school: buiten op het plein, in de tuintjes,
onder de bomen. Het wordt misschien een wat saaie herfstvakantie voor u en de kinderen
en daar wil ik iets mee. Ik nodig u daarom uit om in de vakantie samen met uw kind(eren) te
komen helpen de buitenruimte van de school op te ruimen.
Dat gaat als volgt:
U schrijft zich in voor een dag en tijdsblok. De tijdsblokken zijn telkens van 9.00 tot 12.00 en
van 13.00 tot 15.00. Per tijdsblok is er ruimte voor 5 ouders/ouderparen met hun kinderen.
Elk(e) ouder/ouderpaar verricht werkzaamheden op één van de volgende plekken: de
voorkant van de school, de linkerzijde, de rechterzijde of de achterkant van de school.
Kinderen helpen mee of spelen op het plein. U geeft aan wat u zou willen doen:
snoeien/weghalen vast groen, bladblazen/opruimen blad, spullen voor de stort/ kringloop
uitzoeken/ klaarzetten ritje, een ritje (of meer) naar de kringloop/stort of bestraten van een
stukje fietsparkeerplaats. U neemt het benodigde materiaal zelf mee zoals bladblazer, spade,
snoeispullen, aanhanger etc. Tips over extra bladkorven en groencontainers zijn welkom!

Ook uw eigen bladkorf/groencontainer is welkom. Kosten die u voor de school maakt voor
de stort (op woensdag en vrijdag) kunt u declareren.
Hoe verder?
U stuurt mij uiterlijk dinsdag 20/10 een mail cobine.ramaekers@opmaatgroep.com en geeft
aan
1. Op welke dag u graag komt: woensdag of vrijdag
2. In welk tijdsblok tussen 9.00 tot 12.00 of 13.00 tot 15.00.
3. Wat u wilt gaan doen: snoeien/weghalen vast groen, bladblazen/opruimen blad,
spullen voor de stort/ kringloop uitzoeken/ klaarzetten ritje, een ritje (of meer) naar
de kringloop/stort of bestraten van een stukje fietsparkeerplaats

Oudergesprekken n.a.v. toetsresultaten
Eind november worden de toetsresultaten met ouders()/verzorger(s) besproken. Ouders van
groep 4 en 5 ontvangen de toetsen op de avond zelf, ouders van groep 6,7 en 8 krijgen de
toetsresultaten tevoren mee. De oudergesprekken worden gevoerd via teams.

Hoog Presterende Scholen (HPS)
De studiemiddag van 7/10 stond in het teken van EDI en van Lesson Study. Lesson Study
betekent onder andere dat je samen met je collega je les voorbereidt en vervolgens bij
elkaar gaat kijken hoe de les verloopt. De feedback over en weer maakt dat je van elkaar
leert en de waar mogelijk je les nóg beter maakt. Samen onderzoek je aan de hand van
literatuur wat nodig is om dat voor elkaar te krijgen. EDI (Effectieve Directe Instructie) is een
manier van instructie geven die heel geschikt is om gedifferentieerd les te geven. Toetsen
van voorkennis, de juiste vragen stellen en kinderen uitdagen en motiveren zijn de
kernpunten hieruit. De studiedag van 26/10 gaat daar verder op door.
Het doel van de studiedagen en het samen praten en lezen over onderwijs heeft als
uiteindelijke doel kinderen nog hoger te laten uitstromen dan ze nu al doen, zoals ik ook in
een eerdere nieuwsbrief al aangaf.
Weekviering
Op de agenda staat de eerste weekviering- en sluiting van het schooljaar gepland.
Leerkrachten ontvangen twee linkjes van filmpjes van de leerkracht van de groep die aan de
beurt is. Eén voor de opening en één voor de sluiting. Eén filmpje wordt in de klas bekeken
op maandagmorgen, de andere op donderdagmiddag. Deze filmpjes worden daarna gedeeld
via de ouderapp. Op deze manier krijgt ook u als ouder een indruk van wat er zoal in de
school gebeurt.

De MR stelt zich voor

Beste ouders,
Voor de zomervakantie hebben jullie kunnen lezen dat er twee nieuwe leden in de
oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) zijn gekozen. Naast Bregje Wolfs
(voorzitter) hebben Bernadette Wouters en Gerrit van der Straaten namens de ouders zitting
genomen in de MR. Namens het team zitten Elvira Koenraadt en Godelieve Ibis in de MR.
De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een
bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. Voor sommige zaken heeft de MR
adviesrecht en voor sommige zaken heeft het schoolbestuur instemming van de MR nodig.
De MR vergaderingen zijn opgenomen in de ouderkalender en zijn in principe openbaar.
We hebben de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar gehad. Na een korte
kennismaking hebben we natuurlijk gesproken over de impact van het Corona-virus op het
onderwijs, maar ook onder andere over het HPS-traject. In oudernieuwsbrief 3 kan je meer
lezen over Hoog Presterende School (HPS).
In de informatiegids van dit schooljaar en op de website van de school kan je meer lezen
over de MR. Mocht je belangstelling hebben voor wat de MR doet of spelen er zaken die in
de MR op de agenda zouden moeten, spreek ons gerust aan.

Bregje Wolfs, 06-41239450 / bregjewolfs@gmail.com
Bernadette Wouters, 06-28409610
Gerrit van der Straaten, gerrit.mr.kikkenduut@gmail.com

Bericht van Natuurlijk gezond Oisterwijk aan basisschoolkinderen in Oisterwijk
Hoi sportieveling!
Ben jij sportief?
Vind je het leuk om te bounce-ballen, frisbeeen, voetballen of kennis te maken met een
sportvereniging in de buurt? Dan is deelnemen aan de Naschoolse Sport (NSS) echt iets voor
jou!
Klik op onderstaande link https://www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl/nieuws/laatstenieuws/naschoolse-sport-2020-2021/ om je in te schrijven of ga naar
www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl en klik op Nieuws en Naschoolse Sport 2020-2021.
We zien je graag bij de NSS!
Sportieve groet, Marian, Mirjam, Paula en Wout

Herhaalde oproep
Jessica heeft nog niet alle formulieren Kind en Media binnen. Dat is jammer, want dan
kunnen we de filmpjes van de vieringen niet delen.
Zorgt u dat deze alsnog worden verstuurd? En vergeet de 2e pagina niet ;)

Rectificatie
De evenementencoördinator op de Kikkenduut is Sylvia Rijnen. In de vorige
oudernieuwsbrief stond dat niet correct vermeld.

