Nieuwsbrief 7,13 november 2020

Beste ouder(s), verzorger(s),
Op school bereiden we kinderen voor op ‘de wereld’ en goed burgerschap. Op de
Kikkenduut deden we dat de afgelopen tijd op verschillende manieren. Zo stonden we vorige
week maandag stil bij het recht op vrijheid van meningsuiting. De vlag hing halfstok en er is
met kinderen over dit recht gesproken.
Van een heel andere orde, maar ook bedoeld om kinderen op de wereld voor te bereiden:
samen met de juf na de verkeersles buiten oefenen met oversteken. De kinderen stonden te
trappelen om de theorie in de praktijk te brengen.
Soms heb je iets nodig om naar uit kijken. Deze week was het een lichtpuntje in de vorm van
een grote doos bloembollen! Schepjes en lesmateriaal bijgeleverd en zo wordt gezorgd dat
we er in het voorjaar weer gezellig bij zitten!
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
•

week 48 oudergesprekken onderbouw

Bijlage
•
•

Jaidy

Flyer Superboek
Aanmeldformulier en informatiebrief communicanten

Jaidy van groep 1/ 2 de Vlinders komt weer terug! 23 november pakt ze haar lessen weer op,
na bevallen te zijn van haar prachtige dochter Noué. Jaidy sluit 23 en 24 november aan bij de
oudergesprekken. Volgende week licht ze daar zelf de ouders over in.
Covid-19
Helaas blijft Covid-19 informatie nog steeds nodig en is herhaling soms fijn.
Dus, wat te doen wanneer een gezinslid positief getest is:
Optie 1: het gezinslid dat ziek is gaat 7 dagen in isolatie, dus blijft in een ruimte die niet door
anderen gebruikt wordt, ook om te eten, en gebruikt ander sanitair dan de anderen. 10
dagen na het laatste contact met deze persoon mogen de gezinsleden weer naar buiten/
naar school.
Optie 2: het gezinslid dat ziek kan om allerlei redenen onmogelijk in isolatie. Dan wacht het
hele gezin thuis tot de patiënt 24 uur klachtenvrij is. Daarná gaat het hele gezin 10 dagen in
quarantaine.
Let op, er is een wezenlijk verschil tussen isolatie en quarantaine!
We volgen op de Kikkenduut de lijn die ook op BSO’S wordt aangehouden.
Ondanks Covid proberen we de afgelopen 2 weken het onderwijs zo goed mogelijk vorm te
gegeven. Met het nodige passen en meten is dit gelukt. Eén collega is herstellend, zij is
vervangen door de duo-leerkracht van de klas en door leerkrachten uit de vervangingspool.
Eén leerkracht moest getest worden en is uit diezelfde pool gedurende vervangen. Eén
vakleerkracht heeft haar lessen niet kunnen geven, hier hebben de leerkrachten zelf
invulling gegeven aan de vakles.

Weekviering
De weken zijn opgestart met de vieringen. De filmpjes worden met de leerkrachten gedeeld
en in alle klassen getoond. Om AVG-technische redenen zullen de filmpjes alleen met de
ouders van de klas die aan de beurt is worden gedeeld, mits daarvoor toestemming is
gegeven.

Kikkenduutse Keuzecursusdag (eventmanager Sylvia Rijnen)
Elk jaar organiseren wij de Kikkenduutse Keuzecursusdag. Alle kinderen kunnen dan aan
verschillende workshops deelnemen. Dan kan er gedacht worden aan een dans-, theater-,
schilder-, techniek-, sportworkshop en ga zo maar door. We werken dan zoveel mogelijk
groepsoverstijgend waardoor er gemengde groepen ontstaan. De groepen 1 t/m 4 worden
gemengd alsook de groepen 5 t/m 8. De hele dag staat dan in het teken van cursussen die je
zelf mag kiezen.

Voor deze Kikkenduutse Keuzecursusdag maken we normaliter graag gebruik van alle
talenten van de ouders. Zo zijn er al verschillende workshops door ouders gegeven op deze
dag. Ook dit schooljaar hopen we weer op veel workshops (gegeven door ouders) te kunnen
rekenen.
Normaal gesproken (zonder het coronavirus) zouden we nu starten met de voorbereidingen
en u vragen om workshops te geven. Echter is er nog zoveel onzekerheid dat we besloten
hebben deze start nog even uit te stellen. Wel willen we u vragen om alvast eens na te
denken of u een workshop zou willen geven en wat voor een workshop dat dan zou zijn.
Dit schooljaar staat de Kikkenduutse Keuzecursusdag gepland op dinsdag 22 juni 2021. U
krijgt vanzelf, via de oudernieuwsbrief en middels een brief via uw kind(eren), te horen
wanneer de voorbereidingen starten.
Sinterklaasviering 2020 (eventmanager Sylvia Rijnen)
Sinterklaas arriveert komend weekend weer in Nederland. Gelukkig maakt hij ook tijd om in
Oisterwijk onze kinderen een bezoek te brengen. Anders dan anders zijn de kinderen uit de
groepen 1 t/m 5 door Sint dit jaar uitgenodigd om donderdag 3 december in de middag naar
Tiliander te komen. Daar zullen zij een feestje vieren, samen met Sint en zijn assistenten.
De kinderen uit de groepen 6 t/m 8 hebben op dat moment hun surprisemiddag. Met hun
eigen klas maken de kinderen er een gezellige middag van.
Dit jaar willen we alle surprises tentoonstellen, zodat we allemaal de surprises kunnen
bewonderen. Helaas is het voor ouders niet mogelijk om in school te komen kijken. De
leerkrachten zullen een fotocollage maken en deze naar u mailen.
Zoals het er nu naar uitziet, kan bovenstaand programma doorgaan met alle maatregelen
rondom corona in acht nemend. Mocht het kabinet in de tussentijd toch met aanvullende
maatregelen komen, is het mogelijk dat het programma aangepast wordt.

Informatie communicanten (Sandra Hoefnagels-van Zeijl)
Graag breng ik u beide documenten (zie bijlage communicanten) onder de aandacht. In 2021 hopen
we weer een Eerste Heilige Communie viering te kunnen vieren. Hiervoor worden alle kinderen die in
groep 4 van de basisschool zitten uitgenodigd, om aan het voorbereidingstraject deel te nemen.

Gevonden kleding
Maandag leggen we de gevonden kleding op het podium en maken er een foto van die
doorgestuurd wordt via de ouderapp. Voor andere spulletjes kunnen kinderen bij Jessica
terecht. Op haar kamer staat een bak met fietssleutels, prulletjes, er ligt zelfs een brilletje
tussen.

Kleurplaten
Een tijdje geleden zijn er kleurplaten op school afgeleverd. Deze zijn in de onderbouw
uitgedeeld aan de kinderen. Inleveren kan bij café Willeke den Draaijer.

Parkeren
In verband met de veiligheid vraag ik u vriendelijk bij het wegbrengen en ophalen van de
kinderen de auto niet in de gearceerde vakken voor de school te parkeren. Er is dan te
weinig ruimte om elkaar te passeren en daarmee wordt het zicht op overstekende kinderen
beperkt.

Hondjes
Sommige kinderen voelen zich bij het ophalen van groep 1 t/m 3 in de buurt van hondjes
onprettig. Het is fijn wanneer u als hondenbezitter deze kinderen wat ruimte geeft om aan
de hond te wennen.

