
               Nieuwsbrief 6, november 2021 
 

Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
De tuin staat er mooi bij en is deze week nóg mooier geworden.  De tuin is namelijk verrijkt 
met een prachtig bijenhotel. Dit vanwege het initiatief Natuur in de Wijk'.  
De kleuters hebben geluisterd naar mooie bijenverhalen van Leon. Nu maar hopen dat de 
bijen gezellig bij ons komen wonen. 
 

 
 
Afgelopen donderdag zijn we begonnen met de Voorleeswedstrijd, met een beperkt aantal 
groepen in de hal. Als juryleden waren Henk ter Velde van boekhandel Oisterwijk aanwezig 
en onze oud- IB'er Marie-Louise Sprangers. En wat waren de voorlezers goed: Duuk uit groep 
7 Egels heeft gewonnen. Gefeliciteerd, Duuk! 
 
De school is door de ouderraad weer prachtig en sfeervol versierd, zowel binnen als buiten 
straalt de school weer een gezellige sfeer uit. Dank daarvoor, ouders! 
 
Op de valreep kregen we een bericht van ouders van de Veldmuizen: of ze ons konden 
ondersteunen bij de begeleiding en mogelijke online opvang van de kinderen die in 
quarantaine zitten. Wat fijn te voelen dat we dit samen doen! Er wordt van iedereen grote 
flexibiliteit verwacht in lastige tijden en dan is zo'n bericht hartverwarmend.  We zijn hier als 
school blij mee én trots op. 
 
De oudernieuwsbrief verschijnt elke twee weken, op maandag. De zevende nieuwsbrief 
ontvangt u op 29 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  
 



Agenda 
 

• 1 december afscheid Marius Liebregts afgelast 

• 1 december inloop kleuters afgelast 

• 2 december Sint op school 

• 6 december studiedag, kinderen vrij 

• 10 december Paarse Vrijdag 
 
Bijlage 

• Beslisboom 22/11 
 
 
Corona 

Het aantal besmettingen, ook onder de basisschoolkinderen, is in de afgelopen dagen erg 

toegenomen. Helaas geldt dat ook voor de Kikkenduut. Er zijn op dit moment twee klassen in 

quarantaine en naast een aantal positief geteste leerlingen verspreid over diverse klassen, 

hebben ook twee leerkrachten corona gekregen. We hebben hierover contact met de GGD 

en nemen maatregelen die zij adviseren. 

We willen u vragen om uw kind de komende tijd extra in de gaten te houden en uw kind te 

laten testen bij de GGD bij corona gerelateerde klachten. De GGD adviseert ons om ook bij 

milde klachten de kinderen thuis te houden en te laten testen.  

Via onderstaande link kunt u de informatie lezen die het RIVM geeft. Bij vragen kunt u 

contact opnemen met ons. 

De nieuwe beslisboom van de RIVM vindt u in de bijlage. 

https://lci.rivm.nl/basisonderwijs-covid19 

 
 
Afspraken en aanvullingen op de nieuwe richtlijnen 
In deze richtlijnen is het advies van de MR meegenomen. De aangescherpte richtlijnen gaan 

in op dinsdag 23 november.  

Ouders en externen 

• Kinderen worden tot de klassendeur weggebracht. Kinderen hangen zelf hun jassen 

en tassen aan de kapstok. Wanneer u uw kind onder schooltijd ophaalt of 

terugbrengt voor/van een bezoek aan de dokter, het consultatiebureau etc. loopt u 

buitenom naar de klas. Vergeten fruit, tassen etc. levert u bij de klassendeur af. 

• Oudergesprekken vinden online plaats. 

• Hulpouders (zoals overblijfouders) mogen met een mondkapje de school in. 

• Externen mogen binnen als het onderwijs anders stagneert, ook met een mondkapje. 

• De open ochtend kleuters op 1 december wordt uitgesteld. 

 

https://lci.rivm.nl/basisonderwijs-covid19


Activiteiten met grote groepen 

• Vieringen gaan tot nader order niet door. 

• Andere activiteiten in de hal met meer dan 1 groep ook niet. 

• De Sint komt op school, met mondkapje. Kinderen begroeten de Sint en lopen in 

defilévorm naar de speelzaal. 

 

Quarantaine 

• Als 1 gezinslid corona heeft, blijft het hele gezin thuis in quarantaine. 

Als er geen vervanging beschikbaar is en de klas niet verdeeld kan worden, dan zijn er 

verschillende scenario's. We proberen uiteraard zo snel mogelijk met ouders te 

communiceren wat ze kunnen verwachten. We zijn echter afhankelijk van wat de GGD ons 

adviseert en zijn daarbij gebonden aan bereikbaarheid en wachttijden.  

Ook de beschikbaarheid van leerkrachten ( bijvoorbeeld in afwachting van hun testuitslag) 

en het zeer beperkt aantal beschikbare invalkrachten moeten we hierin meenemen. Op 

grond van bovenstaand bekijken we iedere situatie afzonderlijk en zorgvuldig. Vooraf 

mogelijke scenario’s beschrijven is daarom lastig, evenals de mate van communiceren en het 

moment waarop we dat doen. De leerkracht brengt u op de hoogte van verdere stappen. 

Startpunt is het ophalen van boeken en lespakketten en waar mogelijk online-activiteiten. 

• Is de leerkracht is niet ziek, dan verzorgt deze zelf lespakketjes die door ouders 

worden opgehaald.  

• Is de leerkracht ziek dan verzorgen de collega's de lespakketten.  

Leerkrachten hebben in beide gevallen een dag nodig hebben om het thuisonderwijs te 
realiseren. Wij werken dus nu met een noodpakket en gynzy lessen voor dag 1. 

 

Wat blijft hetzelfde 

• List lezen gaat door. 

• De speeltijden blijven onveranderd. 

• De inzet van onderwijsassistenten en vervanging heeft geen beperkingen. 

 

 

Buitenspelen (Maartje R en Bernita) 

Onze kinderen vinden het fijn om buiten te spelen. Op school zijn er afspraken gemaakt 

m.b.t. het buitenspelen. De kinderen mogen zonder jas buitenspelen bij een 

gevoelstemperatuur vanaf 10 graden. Zorg er dus voor dat uw kind een jas bij zich heeft, als 

de temperatuur rond deze hoogte zit.  

De onderbouw heeft als regel dat de kinderen in deze tijd van het jaar, hun jas aan moeten 

hebben. Dan kunnen de kinderen weer fijn buitenspelen.  



 
 
Leerlingparlement 
De leden van ons parlement hebben tijdens de eerste bijeenkomst op 22 oktober twee 
opdrachten gekregen:  

1. Zorg met je klas voor een multomap waarin je de notulen en andere belangrijke 
zaken bewaart. 

2. Inventariseer in je klas welke goede ideeën je klasgenoten hebben en lever de ideeën 
26 november bij ondergetekende in. 

 
Dat komt vast helemaal goed! De bijeenkomsten vinden telkens plaats van 11.15 tot 12.00 
op de hoofdlocatie. Dit zijn de data waarop we bij elkaar komen: 10 december, 14 januari, 
11 maart, 13 mei en 24 juni. 
 
 
 

Uitbreiding lokalen Kikkenduut 

Vrijdag 12 november heeft de afdeling Huisvesting van de gemeente Oisterwijk overleg 

gehad over het bouwplan met inachtneming van de voorlopige prognosecijfers (leerlingen) 

zoals de gemeente deze heeft ontvangen. Na terugkoppeling van hun bevindingen aan de 

portefeuillehouder plannen zij zo snel als mogelijk een gesprek in met de bestuursvoorzitter 

van Opmaat en de directeur bedrijfsvoering om de optie(s) te bespreken en nadere 

afspraken te maken over het vervolgtraject. 

 
 

Informatie over de Sinterklaas- en kerstviering 

Deze vieringen ontkomen helaas niet aan de maatregelen. Ook hier hebben we rekening te 

houden met de maatregelen. Beide vieringen zullen, zoals het er nu voor staat, doorgaan in 

aangepaste vorm. Sint heeft de Kikkenduut laten weten dat hij nog steeds van plan is om 

een bezoek te brengen aan onze mooie school. Hij treft met zijn pieten ook de nodige 

maatregelen om zo een veilig bezoek aan onze school te kunnen brengen. De kerstviering is 

ook aangepast. Hierover leest u hieronder meer. 

• Sinterklaas 

Sinterklaas is weer in Nederland. De weken tot aan zijn verjaardag gaan we in de groepen, 

naast het dagelijkse werk, ook de gezelligheid van deze tijd in de klassen halen. Dit doen we 

o.a.  met hulp van het lespakket van het Sinterklaasjournaal.  



De versierwerkgroep van de OR heeft de school en 

ook Den Donk weer mooi versierd. Woensdag 24 november mogen alle kinderen op school 

hun schoen zetten.  

Elk jaar hebben we in de sinterklaastijd ook een voorleesviering. Tijdens deze viering lezen 

bovenbouwkinderen aan kinderen uit de onderbouw voor. Helaas kan dat dit jaar niet 

doorgaan. De maatregelen laten het niet toe.  

Een week later, op donderdag 2 december geven we (vooralsnog) Sint en zijn Pieten tussen 

13.00 en 14.30 uur een warm welkom in onze school. Dit bezoek heeft door de maatregelen 

een andere invulling gekregen. De groepen 1 t/m 5 brengen afzonderlijk van elkaar een 

bezoek aan Sint en zijn pieten. 

De Mollen, Lijsters, Egels, Eekhoorns en Dassen maken ook dit jaar weer surprises voor 

elkaar. De leerkrachten regelen dit zelf met hun eigen groep. Wie weet……krijgen deze 

groepen ook wel een bezoekje van Piet??? 

 De OR zorgt er weer voor dat alle kinderen wat lekkers krijgen. 

 

• Kerst 

De voorbereidingen voor de kerstviering op de Kikkenduut zijn ook al in volle gang. Met de 

werkgroep Kerst hebben we al enkele overleggen gehad. Nadat de maatregelen rondom 

Covid-19 bekend zijn geworden, is besloten het avondprogramma niet door te laten gaan. 

Met de werkgroep hadden we bedacht om na het kerstdiner een lampionnenparade te 

houden waarbij kinderen met hun ouders en broertjes/zusjes de parade zouden gaan lopen. 

Dit zou echter voor extra reisbewegingen zorgen en het is erg lastig om met de geldende 

maatregelen dit op een veilige manier te organiseren. 

De kerstviering is dit jaar dus overdag. In de aanloop naar Kerstmis toe maken de kinderen in 

hun eigen klas mooie lampionnen. Op donderdag 23 december gaan de kinderen (ook weer 

in hun eigen groep) mooie kerstknutsels maken. Het kerstdiner heeft plaats gemaakt voor 

een kerstlunch. De kinderen nemen hun eigen kerstlunch mee. Zorg die dag voor een lekkere 

lunch met bv een stukje kerststol, een krentenbol, een lekkere wrap, een fruitsalade, …….. 

Ook wat lekkers te drinken mag hierbij niet ontbreken. 

De OR zal ook nu zorgen dat de kinderen deze dag weer wat te drinken krijgen met daarbij 

wat lekkers. 



Wij realiseren ons dat het een teleurstelling is voor velen dat het avondprogramma niet door 

kan gaan. Helaas is de realiteit zo dat we deze beslissing hebben moeten nemen. We vinden 

het erg belangrijk dat iedereen; kinderen, ouders en het team, gezond en wel Kerstmis en 

vakantie met elkaar kunnen gaan vieren. 

 
 
Paarse Vrijdag 
Als eerste basisschool in Oisterwijk hebben we vorig jaar op de tweede vrijdag in december 

aandacht aan Paarse Vrijdag geschonken. Dit jaar valt Paarse Vrijdag op 10 december. Paarse 

Vrijdag geven we op de Kikkenduut bescheiden vorm: we hangen de regenboogvlag uit en 

veel collega's en hopelijk ook kinderen zijn dan in het paars gekleed. Dit om aan te geven dat 

ieder mag zijn wie die wil, wat uitstekend past bij de missie van de school waarin het 

behouden van eigenheid een belangrijk onderdeel is. 

Klik op onderstaande link voor meer informatie over Paarse Vrijdag: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&v

ed=2ahUKEwiRhKDGmaX0AhWw_7sIHT9NDxoQwqsBegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww

.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D50x9zPA04cQ&usg=AOvVaw26JBpXAdUcqq3QoeGvwpIm 

 


