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DDee  KKwwiikkfflliittss  
Nieuwsbrief van  
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Agenda 
ma 10 t/m vr 21 september kennismakingsgesprekken 
do 13 september groepen 1 naar De Olmenhorst 
ma 17 september groepen 2 naar De Olmenhorst 
wo 26 september inloopochtend 
di 2 oktober 4-wekengesprekken groepen 1 
wo 3 oktober start Kinderboekenweek 
wo 3 oktober scholierenveldloop 
wo 10 oktober tentoonstellingsavond Kinderboekenweek 
ma 15 oktober jaarvergadering oudervereniging 
ma 22 t/m vr 26 oktober herfstvakantie 
 
 
 

Start van het nieuwe schooljaar 
Afgelopen maandag was het in de school drukker dan op de A2 en de A44 tijdens de 
ochtendspits. Veel ouders kwamen even mee naar binnen om de nieuwe klas en juf of 
meester te zien.  
 
Het was een mooi begin van het schooljaar. Ook konden de ouders althans, niet allemaal, de 
nieuwe meubels zien. Voor de vakantie leek alles in kannen en kruiken. De oude meubels zijn 
in de eerste week van de vakantie opgehaald en de nieuwe meubels zouden in de laatste 
vakantieweek geleverd worden. Helaas is het de leverancier niet gelukt al het meubilair vóór 
de eerste schooldag te leveren. Er is gelukkig voor een deel van de groepen een tijdelijke 
oplossing gevonden en we verwachten tussen nu en drie weken alles op orde te hebben. We 
gaan weer een mooi jaar tegemoet. 
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De groepen 1 en 2 gaan op excursie naar De Olmenhorst 
Op donderdag 13 september gaan de kinderen van de groepen 1 naar appelboomgaard De 
Olmenhorst in Lisserbroek. En op maandag 17 september gaan de groepen 2 hier naartoe.  
 
De leerlingen hoeven die dag geen tienuurtje mee te nemen. Wel graag dichte schoenen of 
laarzen aan. We vertrekken rond 8.45 uur van school en zijn om 12.00 uur weer terug. De 
kinderen krijgen een rondleiding en leren van alles over appels, daarna mogen ze zelf ook 
appels plukken. Natuurlijk proeven we vers appelsap! We hopen op mooi weer! 
 
Voor deze excursie zijn we op zoek naar hulpouders die de kinderen kunnen rijden en 
begeleiden. Vanaf vandaag ligt er een inschrijfformulier in de klas. 
 

Scholierenveldloop op woensdag 3 oktober  
Ook dit jaar ontvangt AKU weer 
alle scholieren uit Uithoorn en 
aangrenzende gemeenten voor 
een spannende competitie. Er 
wordt strijd geleverd op diverse 
afstanden en het parcours leidt 
over gras, heuvel en 
atletiekbaan. 
 
Inschrijven kan via school, De 
inschrijflijsten hangen 
binnenkort bij het lokaal van uw 

kind. Verdere informatie volgt in een latere Kwikflits.  
 
Bij vragen kunt u contact opnemen met:  
Ilonka den Ouden via Commissieskwikstaart@hotmail.com 
 
Houd 3 oktober alvast vrij voor de AH Jos van den Berg Scholierenveldloop! 
 

Nieuwsbrief van Videt 
Voor de laatste nieuwsbrief van Videt klikt u op het onderstaande logo. 
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