
               Nieuwsbrief 8, december 2021 
 

Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
In deze nieuwsbrief onder andere nieuws over de toekenning van NPO-gelden, de 
nieuwbouw en Paarse Vrijdag. Dat zijn positieve ontwikkelingen waarover ik u als ouders 
graag informeer. 
 
De oudernieuwsbrief verschijnt elke twee weken, op maandag. De volgende nieuwsbrief 
ontvangt u op maandag 10 januari. 
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 

• 23 december kerstviering 
 

Paarse Vrijdag 

Afgelopen vrijdag (10 december) was het Paarse Vrijdag. Afgelopen jaren was dit vooral op 

middelbare scholen, HBO's en universiteiten een belangrijke dag, maar ook steeds meer 

basisscholen doen hier aan mee. Gezien op de Kikkenduut eigenheid en zelfontplooiing hoog 

in het vaandel staan, kunnen we deze dag niet aan ons voorbij laten gaan. Op Paarse Vrijdag 

laat je zien, door paars te dragen, dat iedereen bij jou op school zichzelf kan zijn en dat 

niemand gepest of uitgesloten kan worden om wie die is, wat hij of zij graag doet of om op 

wie die verliefd wordt. Maar er is ook gesproken over dat het prima kan dat een meisje 

graag voetbalt of een jongen naar dansles gaat. Of een man die zuster is of een vrouw die 

brandweerman als beroep heeft. Ook werden er mooie verhalen van de kinderen zelf 

gedeeld die betrekking hebben op dit onderwerp. Heel erg waardevol! 

De regenboogvlag hangt in de vlaggenmast 🏳️🌈 en tot onze vreugde hebben we erg veel 
leerlingen en medewerkers in het paars gezien. Op deze manier laten we zien aan elkaar dat 

iedereen mag zijn wie hij/zij wil zijn! 💜🌈 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Madieke van Rijn 
Zij instromer OBS de Kikkenduut 
Groepsleerkracht groep 6 Lijsters 
 



Paarse vrijdag 10 december 2021 

Corona 
Na drie bijzonder hectische weken, lijkt nu de rust een beetje teruggekeerd. Komende week 
zullen 2, misschien 3 teamleden die nog aan het herstellen zijn van corona nog niet op 
school zijn. De school druppelt weer vol met kinderen. 
Fijn dat u zich zo flexibel wist op te stellen. Het steunt ons als team enorm om te merken dat 
u begrip heeft voor veel van de keuzes die we maken. 

Studiedag 6 december 

Met een goed gevoel kijken we terug op de studiedag van afgelopen maandag. Wat ik als erg 

positief heb ervaren is de betrokken en open bijdragen van het team tijdens de presentatie 

van de kwaliteitscoördinator van Opmaat, van een directeur van een andere Opmaatschool 

en van een leerkracht van een collega-school. Vanuit een nieuwsgierige houding en met 

open blik werden vragen gesteld en werd met elkaar van gedachten gewisseld over HPO. Het 

was afwisselend praktisch en inhoudelijk. Rode draad was dat er telkens werd aangegeven 

dat er ruimte is. Ruimte om je eigen invulling aan het HPO te geven en te doen wat bij de 

school past. Waarbij we niet álles van HPO overnemen maar onderdelen. Werken in 

leerteams en  EDI bijvoorbeeld. Niet om met de onderwijsmode mee te gaan, maar omdat 

we heel goed onderwijs willen geven. Overgoten met een Kikkenduutsausje. 

 

  



Sparen voor je schoolbieb 

We hebben n.a.v. de actie van Boekhandel Oisterwijk ontzettend veel bonnetjes gekregen 

van kinderen die tijdens de Kinderboekenweek boeken hebben gekocht. Van het bedrag dat 

op de bonnetjes stond mochten we 20% weer uitgeven bij de boekhandel. Dat was een 

feestje! We hebben 14 nieuwe leesboeken aan onze boekenkasten kunnen toevoegen. 

Dankjewel voor jullie bijdrage! 

 

NPO-gelden 

Aan het einde van het schooljaar hebben we met het team van de Kikkenduut het NPO-plan 

Nationaal programma Onderwijs) ingediend bij onze Stichting Opmaat. Dit plan is na de 

vakantie op grote lijnen goedgekeurd. Samen met het team hebben de experts List, ICT en 

Motoriek een aanvulling op het plan geschreven om het plan in zijn geheel goedgekeurd te 

krijgen. Ik ben blij en trots dat het plan nu volledig door Opmaat is goedgekeurd. 

Wat gaan de kinderen daarvan merken? 

De kinderen kunnen kiezen uit de allernieuwste leesboeken, die de Listcoördinator met het 

team heeft uitgekozen. Onze boekenkasten zullen goedgevuld zijn en het lezen van boeken 

wordt een groot feest. 

Het aantal computers wordt uitgebreid zodat de kinderen ICT- vaardiger kunnen worden. 

Bovendien wordt de computer met behulp van zorgvuldig uitgezochte programma's als extra 

ondersteuning voor het onderwijs gebruikt. Het aantal licenties zal toenemen, maar dat kan 

ook met deze NPO-gelden. 

De motoriekcoördinator heeft lessen ontworpen waardoor zowel de ontwikkeling van de 

grove als de fijne motoriek extra aandacht krijgen. Verder heeft zij tot in detail onderzocht 

welke materialen nodig zijn om de achterstanden in te halen. Het gaat bijvoorbeeld om 

schrijfondersteuning en materiaal voor in de speelzaal. De bestellingen zijn inmiddels de 

deur uit. We kijken uit naar de levering van al dat nuttigs en moois! 

Sinterklaasviering ( Sylvia Rijnen, evenementencoördinator) 

Donderdag 2 december ontvingen we Sinterklaas op onze school. Tussen 13.00 en 14.30 uur 

zijn de groepen 1 t/m 5 om beurten bij Sint en zijn Pieten op bezoek geweest. Vaak met een 

laptop erbij waardoor kinderen die thuis waren toch erbij konden zijn. Sinterklaas wist een 

hoop te vertellen over elke groep. Hij had veel informatie van zijn gluurpieten gekregen. De 

kinderen gaven ook een optreden voor Sint; zo zijn er diverse sinterklaasdansen getoond en 

is er een versje over de 5 Pieten opgezegd door de Lieveheersbeestjes. Uiteraard werd het 

lied “Sinterklaas, de allerliefste” ook luidkeels meegezongen en meegedanst. Gelukkig wist 

Sint dat we dit schooljaar 3 groepen op een andere locatie lesgeven. Hij heeft ervoor 

gezorgd dat een van zijn Pieten een bezoek heeft gebracht aan Den Donk. 

 

  



De nacht ervoor hebben enkele Pieten ervoor gezorgd dat de zakken met cadeaus al op 

school stonden. Daarbij zaten ook de snoepzakjes die Sint beloofd had omdat de show in 

Tiliander niet door kon gaan. Aan het eind van het bezoek kreeg elke groep een zak met 

cadeautjes mee terug naar de klas. 

Helaas waren enkele groepen in quarantaine en hebben ze de sintviering niet meegemaakt. 

De krekels hebben een heuse videoboodschap van Sint gekregen. Hun pakjes waren ’s 

nachts ook al bezorgd, waardoor Elvira en Astrid de pakjes ’s ochtends al naar de kinderen 

konden brengen. De andere groepen in quarantaine waren bovenbouwgroepen. Zij zullen op 

een ander moment de surprises met elkaar uitpakken, of hebben dat inmiddels al gedaan.  

Al met al en ondanks de coronamaatregelen hebben we een gezellige middag met Sint en 

zijn Pieten gehad. 

Kerstviering (Sylvia Rijnen) 

Nu Sinterklaas het land uit is, hebben we de school weer in kerstsferen gebracht. De gangen 

en de hal zijn door de ouderraad weer mooi versierd en elke groep heeft het eigen lokaal 

aangekleed. 

Op donderdag 23 december vieren we Kerstmis op de Kikkenduut. De invulling van deze 

viering is dit jaar aangepast. Normaal gesproken zouden de kinderen ’s avonds terug naar 

school komen voor een kerstdiner en een leuke activiteit. Vanwege de hoge 

besmettingscijfers (ook bij ons op school) is besloten om het avondprogramma achterwege 

te laten. Zo beperken we het aantal reisbewegingen en is de dag qua ‘ouderverkeer’ niet 

anders dan anders. 

Dat betekent dat we overdag samen kerst gaan vieren. Tussen de middag genieten de 

kinderen van een heerlijke, zelfgemaakte en meegebrachte kerstlunch in hun eigen klas. 

Zorg voor een lekker broodje, een stukje kerststol, een lekkere wrap, ……… voor uw 

kind(eren). De ouderraad zorgt voor wat lekkers te drinken tijdens de lunch. We vragen u om 

uw kind deze dag een eigen bord en beker en eventueel eigen bestek mee te geven 

(voorzien van naam). 

Stand van zaken bouw extra lokalen 

Graag praat ik u bij over de ontwikkelingen rondom de bouw van extra lokalen. 

De gemeente heeft verschillende opties bekeken en heeft de voorkeur voor de volgende 

optie: die we nog niet kenden: een extra verdieping op de school van 4 lokalen boven de 

huidige lokalen van de Lijsters, Uilen, Veldmuizen en Mollen.  

Er zal tijdens de lessen worden gebouwd, zoals dat ook bij OBS Panta Rhei in Tilburg is 

gebeurd. Dat gaf overlast, maar die bleek te behappen. Een alternatief is om 4 klassen op 

een andere, 3e locatie onder te brengen en dat willen we niet. Voordelen van een verdieping 

op de school is een wellicht mooie uitstraling én een heel groot speelplein! 

Begin 2022 starten de voorbereidingen en in augustus gaat de bouw van start gaan. Aan het 

begin van schooljaar 2023/2024 kan de bouw in gebruik worden genomen. 

Eén en ander is uiteraard nog zeer onder voorbehoud en afhankelijk wat de gemeente 

definitief besluit.  

 



Nieuwe collega 

We hebben voor groep 1/ 2 een nieuwe collega gevonden en daar zijn we heel blij mee: 

Nicole van Spaendonk. Zij start per 1 februari en zal zich in de oudernieuwsbrief van 10 

januari aan u voorstellen. 

Jeugdtheater 

Doe gezellig mee met het Jeugdtheater in de kerstvakantie. Op donderdag 30 dec speelt 

"Van Niks & van Alles"een fijne familievoorstelling in hun knusse huistheater / Pastoor v 

beugenstraat 10 Oisterwijk. De 2 zussen Ineke & Janine slapen "verplicht" op 1 slaapkamer. 

Niets is meer zoals het was. Ze ontdekken een vreemde brief, met daarin de opdracht: "Ga 

nooit zonder kippenbouillon het bos in". De ene zus is een durfal en heeft veel fantasie, de 

ander juist totaal niet. Grappig, fysiek theater, waarin JIJaan het eind mee mag doen. Kom in 

pyjama (als je wil), dat zijn de spelers ook. Inloop: 11.20 uur. Voorstelling is van 11.30 tot 

12.30, daarna gezellig een drankje en even uitspelen met elkaar. Geschikte leeftijd: 4 t/m 10 

jaar. Meld je vooraf ALTIJD even aan via: info@vanniksenvanalles.nl 

Je kan ook meedoen om bv je kinderfeest te vieren! 
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