
                  Nieuwsbrief 9, januari 2022 
 

Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Allereerst natuurlijk de beste wensen voor 2022, we gaan er een fijn jaar van maken! 
Gelukkig mogen de basisscholen open, daar zijn we heel blij mee. Uiteraard willen we zo lang 
mogelijk volledig open blijven.  
We rekenen daarbij op ieders gezonde verstand en verantwoordelijkheidsgevoel. We doen 
dit samen! 
 
De oudernieuwsbrief verschijnt elke twee weken, op maandag. De volgende nieuwsbrief 
ontvangt u op maandag 24 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 

• 14 januari bijeenkomst leerlingparlement 
 

Corona 
We blijven voorzichtig: na de kerstvakantie blijven onderstaande afspraken voor onbepaalde 

tijd gelden.  

• Ouders mogen de school niet in. Wil je een leerkracht spreken, stuur dan een mail of bel. 

Dan maken we een afspraak voor een telefoongesprek of een overleg via Teams. 

• We vragen leerlingen zoveel mogelijk zelf naar school te komen. Ouders van leerlingen uit 

de onderbouw mogen mee tot aan de klassendeur. 

• We gebruiken voor de kinderen alleen de klassendeur als ingang. 

• Hou 1,5 meter afstand en was vaak je handen. 

• Heeft je kind klachten die bij corona horen? Bijvoorbeeld verkoudheidsklachten? Hou het 

dan thuis en doe een test. Je kind kan weer naar school als de test negatief is. Wil je je 

kind niet laten testen? Je kind kan weer terug naar school als de klachten weg zijn, of als 

na 7 dagen de klachten niet erger zijn geworden. 

• Hou je kind thuis als iemand in het huishouden corona heeft. Laat het na 5 dagen testen 

bij de GGD. Ook als de test negatief is, blijf het kind na de test nog 5 dagen thuis. Als het 

kind geen klachten krijgt, mag het weer naar school. Dat is dus in totaal na 10 dagen. Bij 

een positieve test, blijft het kind uiteraard thuis tot het genezen is en negatief getest. 

• Leerlingen vanaf groep 6 vragen we een mondkapje te dragen als zij buiten de klas zijn. 



• Ook vragen we leerlingen vanaf groep 6 2x per week een zelftest te doen. Is de test 

positief, blijf dan thuis en maak een afspraak met de GGD voor een PCR-test. We kunnen 

niet controleren of je test, maar vertrouwen er graag op dat je dit doet. Vandaag krijgen 

deze kinderen ieder 4 zelftests mee naar huis. 

• Ons personeel doet hetzelfde; mondkapjes dragen buiten de klas en 2x per week zelf 

testen.  

• Als een kind thuis wacht op het testresultaat, proberen we onderwijs door te laten gaan. 

We kijken wat kan met bijvoorbeeld lespakketjes en korte uitleg via Teams. We kunnen 

dit niet beloven en zijn het ook niet verplicht, maar doen het uiteraard graag. 

• Meer informatie: Update coronabeleid (speciaal) basisonderwijs | 28 december 2021 (mailchi.mp) 

 

Oproep aan (onderwijs)ouders 

Zoals u ongetwijfeld weet, zijn we op school behoorlijk aan het puzzelen om de vervanging 

van leerkrachten rond te krijgen. Sommige ouders met een onderwijsbevoegdheid hebben 

laten weten ons te willen helpen. Wat ontzettend fijn! Mocht je graag willen bijspringen laat 

dat vooral weten. Mail me welke klas en welke dag je voorkeur heeft en dan bekijken we 

samen wat we voor elkaar kunnen betekenen. 

 

Afscheid Maartje van den Boogaart 
Lieve ouders van de Libellen,  

Met heel veel pijn in mijn hart moet ik jullie mededelen dat ik vanaf de voorjaarsvakantie afscheid ga 
nemen van de Libellen en de Kikkenduut als leerkracht.  

Veertien jaar lang heb ik mogen genieten en groeien op de Kikkenduut. Ik heb heel veel geweldige 
kids zien ontwikkelen en groeien. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik dit hier heb mogen en kunnen 
doen.   

Al een tijdje worstel ik met het gevoel of ik bij de Kikkenduut en Opmaatgroep nog wel op de juiste 
plek ben en of ik hier nog persoonlijk kan groeien. Toen er een vacature voorbij kwam voor een 
school bij Xpect Primair ging ik toch eens even kijken en zag ik al snel een nieuwe uitdaging.   

Deze beslissing was de moeilijkste die ik heb moeten nemen. Alle Libellen kids hebben een speciaal 
plekje in mijn hart maar ik moet ook naar mezelf kijken en mijn geluk in werk en daarom heb ik 
besloten deze nieuwe uitdaging aan te gaan.   

Nog even op een rijtje:   

• Ik blijf tot de voorjaarsvakantie vol energie en liefde lesgeven aan de allerliefst Libellen.  
• Na de voorjaarsvakantie start ik met mijn nieuwe baan als leerkracht in een groep 1-2. 
• Vandaag komt er een vacature uit, zodra ik meer weet communiceer ik dit met jullie.   

Ik zal jullie blijven zien op de Kikkenduut als ouder van mijn eigen kinderen maar helaas niet meer als 
leerkracht van jullie geweldige kids.   

 

 

https://mailchi.mp/ggdhvb/update-coronavirus-basisonderwijs-28-december-2021?e=0e037b085f


 

Nieuwe collega: Nicole van Spaendonk 

Beste allemaal, 
 
Mijn naam is Nicole van Spaendonk en ik woon in Berkel-Enschot. Ik ben tweeëndertig jaar 
en binnenkort ben ik aan het werk in de kleuterklas van de Vlinders. Ik mag drie dagen 
komen werken in deze leuke kleuterklas. Ik ga werken op maandag, woensdag en donderdag 
en ik begin 1 februari. In mijn vrije tijd ben ik graag in de natuur of bezig met fotografie. 
 
Vriendelijke groetjes, 
Nicole van Spaendonk 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe wereldburger: Juul van Genechten 

Op 8 januari om 09.56u zijn Daan en Yvonne de trotse ouders geworden van een meisje: Juul 
van Genechten. Mama en de kleine meid maken het goed. 
 
Van harte gefeliciteerd met dit kleine wonder! 
 

 


