Nieuwsbrief 8, 27 november 2020
Beste ouder(s), verzorger(s),
Leren zit ‘em in kleine en grote zaken. Je kunt niet altijd aan de buitenkant zien dat er
geleerd wordt. Soms wel. Als een kleuter een puzzelstukje op de goede plek legt en mij dat
trots laat zien, of als een leerling uit groep 8 worstelt met het zoeken naar een
onderzoeksvraag over Sport en voeding, maar er uiteindelijk wél een heeft gevonden. Mijn
leermoment was tijdens het maken van de meerjarenbegroting. Waar niet zozeer de cijfers
leidend bleken te zijn, maar een visie. Mijn visie op de komende 3 jaar. Die is helder: we
werken samen aan een stevige kennisbasis bij leerlingen en daar dragen we ieder een
steentje aan bij. Een mens blijft leren.
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
•
•
•

3 december Sintviering groep 1 t/m 5 Tiliander, groep 6 t/m 8 in de klas
9 december bijeenkomst MR
11 december Paarse Vrijdag

Bijlagen
•
•
•
•

Pepernotenfeestlied 2020 en letteractie Bibliotheek Midden Brabant
Informatiebrief kerstactie
Flyer Boekstartcoach
Verkeer op de Kikkenduut

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 is 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.
Veel collega’s zijn afwezig geweest omdat ze moesten wachten op de uitslag van hun test.
Alle testen bleken gelukkig negatief. Met passen en meten en met inzet van collegaleerkrachten, onderwijsassistenten en de vervangerspool hebben we de klassen gelukkig
weten op te vangen.
Wist u:
Dat één leerkracht herstellend is van corona en vorige week weer even op school geweest.
Ze is vervangen door de duo collega van de klas en door een vervanger uit de pool.
Dat twee collega-leerkrachten uit eenzelfde groep zijn getest. De groep is 2 dagen door de
onderwijsassistent opgevangen.
Dat één onderwijsassistent vanaf vorige week t/m vandaag in quarantaine zit. Voor haar is
geen vervanging.
Dat afgelopen maandag een leerkracht thuisbleef om ook op de uitslag van een test te
wachten. Hij is vervangen door een collega die een extra dag naar school is gekomen.

Bericht van Madieke (De Mollen)
Beste ouders,
Na een toch iets heftigere periode met Corona klachten dan ik aanvankelijk dacht, kan ik
gelukkig melden dat het steeds beter gaat.
In overleg met de bedrijfsarts is er besloten om in stappen te gaan opbouwen.
Zo ben ik al 3x een paar uur in de klas geweest en hoop ik deze uren per week uit te breiden.
In overleg met Cobine en Karin zorgen we gezamenlijk dat dit voor mij en voor de klas zo
soepel mogelijk verloopt.
Het is in ieder geval weer ongelofelijk fijn om op school te zijn!
Groetjes, Madieke

Ouderraad
De ouderraad heeft vorige week hard gewerkt aan het versieren van de school, het is
prachtig geworden. Dank daarvoor!
De klok op het plein, die de ouderraad heeft aangeschaft, hangt sinds vorige week. In felrood
is op deze klok te zien hoe laat het is. Fijn!
Volgende week gaat de incasso voor de vrijwillige ouderbijdrage van €21 de deur uit namens
de OR.

MR (Bernadette Wouters)
Nieuws vanuit de MR
Samen met leerkrachten Elvira en Godelieve vormen Bregje, Gerrit en Bernadette de
Medezeggenschapsraad. Namens de oudergeleding willen we jullie via de oudernieuwsbrief
op de hoogte te houden van wat er in de MR speelt.
In de laatste MR vergadering hebben we uitgebreid stil gestaan bij de communicatie tussen
ouders en school in corona tijd. Het even binnenlopen na school of ’s ochtends bij het
brengen een vraag stellen aan de leerkracht kan nu even niet. We horen dat veel ouders het
contact met de leerkracht en het meekrijgen van de sfeer in de klas missen. We hebben
hierover het volgende afgesproken. In het nieuwe jaar vindt in het voorjaar nog een
oudergesprek plaats. Tussen deze twee oudergesprekken in wordt nog de mogelijkheid
geboden om voor een extra gesprek in te tekenen. Tussentijds is er altijd de mogelijkheid om
de leerkracht te spreken als je een vraag hebt over je kind door de leerkracht even (noot
Cobine: graag tijdens kantooruren) te bellen of te mailen
Als alle AVG- formulieren bij de leerkracht ingeleverd zijn kan de komende tijd door middel
van foto’s en filmpjes uit de klas ook wat meer van de sfeer en activiteiten gedeeld worden.
De optie om een school-communicatie-app te gaan gebruiken wordt onderzocht en
besproken.
Vragenlijst GGD
Een vragenlijst over gezondheid
Gezond opgroeien, lekker in je vel zitten, met plezier mee kunnen doen op school; daar
helpen we onze leerlingen graag bij. Daarom doen we mee aan ‘De Gezonde School’. Dit is
een programma dat onze school helpt om te werken aan een gezonde leefstijl.
Voordat we met de Gezonde School starten willen we graag weten hoe het met onze
leerlingen gaat. Om dat in beeld te krijgen, vragen wij de leerlingen een vragenlijst in te
vullen over de gezondheid. De vragen gaan over onderwerpen zoals eetgewoonten,
bewegen en omgaan met elkaar.
De leerlingen van groep 6, 7 en 8 vullen de vragenlijst in de klas in. Uw kind hoeft nergens
zijn/haar naam in te vullen. Zo weet niemand van welk kind de ingevulde vragenlijst is.

In groep 1 tot en met 5 wordt ouders gevraagd de lijst (thuis) in te vullen. Ook de ouders van
de kinderopvang 0-4 jaar wordt gevraagd de lijst (thuis)in te vullen.
Alle ouders krijgen een brief van de school met meer informatie.
Wat gebeurt er met de vragenlijsten?
De uitkomsten van alle vragenlijsten vertellen ons hoe het met de gezondheid van onze
leerlingen gaat. En welke onderwerpen extra aandacht verdienen. We hopen hiermee meer
inzicht te krijgen in welke behoeften er leven. Met het invullen van de vragen hebben ouders
en kinderen invloed op de aanpak en de activiteiten in de wijk/buurt. Hiermee gaan we samen met de GGD en de gemeente- aan de slag. Hoe meer ouders de vragenlijst invullen,
hoe beter wij deze keuzes kunnen maken.
Nog vragen?
Heb je nog vragen dan kun je contact opnemen met de leerkracht.
Meer informatie over de Gezonde school vind je op www.gezondeschool.nl

Sinterklaasviering 2020 (Sylvia Rijnen)
De goedheiligman is gelukkig weer goed in Nederland aangekomen. Ook in Oisterwijk. De
school is weer mooi versierd door de werkgroep van de OR met hulp van verschillende
ouders, er lopen verschillende pietjes en een heuse sint in school rond en er worden mooie
sinterklaasknutsels gemaakt. De Kikkenduut is helemaal in Sinterklaassferen!
Op donderdag 3 december vieren wij de verjaardag van Sint. De groepen 1 t/m 5 worden in
de middag verwacht in Tiliander. Daar vieren ze samen met de Sint zijn verjaardag. Zij zullen
weer op tijd terug zijn op school.
De groepen 6 t/m 8 blijven op 3 december op school. Zij hebben een surprisemiddag met
hun eigen klas. De werkgroep Sint van de OR zal ervoor zorgen dat alle kinderen wat lekkers
krijgen. Op donderdag 3 december brengen alle kinderen van groep 6 t/m 8 hun surprises
mee naar school en zetten deze in de klas. Voor ouders is het helaas niet mogelijk de
surprises te zien. Daarom worden er foto’s en video’s gemaakt en door de leerkracht
verspreidt.
Ondanks dat de viering er een beetje anders uitziet dan voorgaande jaren gaan we er met
z’n allen een leuk feestje van maken

Pepernotenfeest 2020
Ook dit jaar weer in de programmering van de bibliotheken. Alleen …..wel anders dan
anders. In de bijlage vindt u alle informatie.

Kerstviering 2020 (Sylvia Rijnen)
Het feest van Sinterklaas is nog niet gevierd, toch geven wij u alvast een inkijkje in de
kerstviering van 17 december a.s. Oorspronkelijk zouden we op 17 december ’s avonds
allemaal terugkomen naar school om samen kerst te vieren. Omdat wij, als school, zo min
mogelijk reisbewegingen willen hebben, is besloten om het avondprogramma te schrappen
en de viering overdag plaats te laten vinden. De kinderen krijgen naast leuke activiteiten een
lekkere kerstlunch aangeboden van de OR. Op deze manier vieren we (toch een beetje
samen) Kerstmis.
Zelf meenemen
Een van de activiteiten die een deel van de kinderen gaan doen, is het maken van een
kerststukje. De OR zorgt voor het groen en de oase. De kinderen nemen van thuis (kleine)
versieringen mee (kleine kerstballetjes, eenvoudige slingers, figuurtjes, etc). Ook is voor het
kerststukje een bakje nodig waarin het stukje gezet wordt. Denk hierbij aan een boterkuipje,
of een plastic plantenpotje of iets dergelijks. Er moet een stuk oase van ongeveer 8x8x10 in
passen.
Voor de lunch is het nodig dat kinderen zelf een bord, beker en bestek meenemen. Hiervoor
zal nog een reminder een de ouderapp gestuurd worden.
Aan de kerstviering koppelen we doorgaans het goede doel. Dit jaar is dat wederom Ladies
Circle Oisterwijk. Verderop in de nieuwsbrief leest u hier meer informatie over.
Vrijdag 18 december begint voor alle kinderen om 12.00 uur de vakantie!

Kerstactie Kikkenduut 2020
‘Van kinderen voor kinderen’
De Kikkenduut organiseert dit jaar in samenwerking met Ladies’ Circle De Lind Oisterwijk een
speciale kerstactie voor kinderen van de lage school van het AZC in Oisterwijk en voor
kinderen van de voedselbank in Oisterwijk.
Actie: etuis inzamelen met schoolspulletjes
De kinderen hebben behoefte aan schoolspulletjes. Een etui, gevuld met wat pennen,
kleurpotloden, gummetje, stiften, stickervelletje etc. Iets wat voor de meeste kinderen een
heel gewoon bezit is, is voor de kinderen van het AZC en de voedselbank echt een cadeautje!
Op 7 december komt in de hal op school een speciale kerstboom te staan. Daarin worden
kerstballen gehangen met daarop de leeftijd en geslacht (jongen/meisjes/gender neutraal).
De kinderen mogen dan met toestemming van de ouder/ verzorger een kerstbal uit de boom
halen en de wens van de kinderen in vervulling laten gaan. De gevulde etuitjes kunnen
ingeleverd uiterlijk woensdag 16 december worden.

Op deze manier hopen wij met uw medewerking een fijne, warme en gezellige Kerst te
bezorgen aan deze kinderen. Wij danken u, mede namens alle kinderen en Ladies’ Circle De
Lind Oisterwijk, alvast voor de medewerking aan deze speciale kerstactie!
Meer informatie over de kerstactie treft u aan in bijgaande informatiebrief.
Ladies’ Circle De Lind Oisterwijk is een enthousiaste club vrouwen uit de omgeving Oisterwijk
die goede doelen en maatschappelijke initiatieven ondersteunt.
De Ladies Cirkel bestaat uit 12 enthousiaste vrouwen uit Oisterwijk, Haaren, Berkel-Enschot
en Tilburg en is onderdeel van Ladies Circle Nederland. http://lc38.ladiescircle.nl.

Aanvulling goede doel
Voor de kinderen van de groepen 1 t/m 3 is het de bedoeling dat ouders via de
groepsleerkracht toestemming geven om een kerstbal van het goede doel te halen. De
leerkracht gaat dan, met de kinderen die toestemming hebben gekregen, een kerstbal uit de
boom halen. U ontvangt van de groepsleerkrachten nog een mail met een oproep en nadere
informatie.

Verkeerscommissie (Nathalie van Geloven)
Namens de verkeerscommissie heeft Nathalie een kort briefje geschreven. Deze commissie
heeft de afgelopen tijd een beetje aan verkeer kunnen doen.
Voor de brief zie bijlage.

Paarse Vrijdag
Op vrijdag 11 december is het Paarse Vrijdag, een dag waarop leerlingen in Nederland laten
zien dat iedereen op school zichzelf kan zijn en niemand uitgesloten of gepest mag worden
om wie die is of op wie die verliefd wordt. Op de Kikkenduut hijsen we die dag de
regenboogvlag.

