Nieuwsbrief 9, 11 december 2020
Beste ouder(s), verzorger(s),
‘In the picture’:
De ouders die zo betrokken zijn bij het schoolleven, maar telkens weer teleurgesteld worden
doordat er veel niet kan vanwege regels en voorschriften. Ondanks alles blijven zij actief
voor de school en daar zijn we meer dan blij mee.
Ook in ‘the picture’: Voorleeskampioen van de Kikkenduut is geworden: Sam uit groep 8, de
eekhoorns. De jury vond haar presentatie van het boek opvallend goed en was onder de
indruk van haar intonatie. ‘Ze nam je helemaal mee in het verhaal’, aldus de kinderen die
ademloos naar het verhaal hadden geluisterd.
Tenslotte: het team, in alle bescheidenheid, maar evengoed ‘in the picture’ in de kerstwens
die jullie als ouders gaan ontvangen van ons.

Vriendelijke groet en een heel fijne vakantie, 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
•
•
•
•
•
•

11 december Paarse Vrijdag
16 december uiterlijk inleveren gevulde etuitjes i.v.m. actie ‘Van kinderen Voor
kinderen’
17 december kerstviering en laatste schooldag voor de vakantie voor groep 1/2
18 december vanaf 12.00 kerstvakantie groep 3 t/m 8
18 december GGD-vragenlijst groep 6 t/m 8 op school ingevuld
25 december GGD-vragenlijst groep 1 t/m 5 thuis ingevuld

Bijlagen
•
•

Uitnodiging Heilig Vormsel
Voorstellen stagiaire Huub van Heel

•
•
•

Flyer MonkeyMoves Sportlessen voor kinderen
Flyer Museum De Vier Kwartieren
Inschrijfformulier vakantieschool

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. Na 5 dagen quarantaine mogen gezinsleden een test laten afnemen, is deze
negatief dan stopt de 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.
Wist u:
Dat bij ons een leerkracht herstelt van corona en langzaam maar zeker terugkomt? De duo
van deze leerkracht vangt de groep 1 dag per week op, de andere dag is er een vervanger uit
de vervangingspool.
Dat één leerkracht 2 dagen in quarantaine heeft gezeten? De lessen zijn een dag door diens
stagiaire overgenomen, de andere dag was er een vervanger uit de pool.
Dat een collega ziek naar huis is gegaan en de volgende dag positief op covid getest werd? ‘s
Middags heeft haar stagiaire de lessen waargenomen met een andere leerkracht als
vraagbaak. Onze zieke collega zit in quarantaine.
Dat een andere collega ook een positieve testuitslag kreeg en nu in quarantaine zit?
Dat een collega thuis heeft gewerkt omdat zij op de uitslag van de test moest wachten. De
groep is overgenomen door 2 onderwijsassistenten. Zij kreeg gelukkig een negatieve uitslag.
De andere collega is thuis aan het werk en wacht nog op uitslag.
Het is vaak puzzelen om het rond te krijgen, tot nu toe is het steeds gelukt, mede door de
flexibele houding van het team.

Ouders
Zowel zichtbaar als achter de schermen zijn ouders actief en daar is de school heel erg blij
mee. Een greep uit de activiteiten van de afgelopen periode:
Tijdens de Sinterklaasvoorstelling bij Tiliander werd Gerrit verrast met een mooi cadeau, hij
was er erg mee in zijn nopjes en vond het een grote eer om het uit handen van de Sint te
mogen ontvangen.
Wat een verrassing toen we maandags het plein opkwamen en zagen dat het hele plein was
schoongeveegd door ouders. Geweldig.
De ouderraad heeft de school aan de binnen-en buitenkant versierd. Kinderen dragen hun
steentje/ kerstbal bij door het meegebrachte exemplaar buiten aan de poort op te hangen.

Kerstviering
Afgelopen week hebben de kinderen een (geelgekleurde) brief mee naar huis gekregen
waarin beschreven staat hoe 17 december, de dag van de kerstviering eruit zal zien.

Paarse Vrijdag
Op vrijdag 11 december is het Paarse Vrijdag, een dag waarop leerlingen in het voortgezet
en dit jaar voor het eerst in het basisonderwijs, 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 hebben we de regenboogvlag vandaag gehesen.

