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DDee  KKwwiikkfflliittss  
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

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 
ma 1 oktober groep 5A naar de Jonge Linde 
di 2 oktober 4-wekengesprekken groepen 1 
wo 3 oktober start Kinderboekenweek 
wo 3 oktober scholierenveldloop 
ma 8 oktober groep 5B naar de Jonge Linde 
wo 10 oktober tentoonstellingsavond Kinderboekenweek 
ma 15 oktober groep 5C naar de Jonge Linde 
ma 15 oktober jaarvergadering oudervereniging 
ma 22 t/m vr 26 oktober herfstvakantie 
 
 
 

De groepen 3 en 4 stellen zich op bij het naar buiten gaan 
Vanaf morgen komen de leerlingen van de groepen 3 en 4 via de linker deur, vanuit binnen 
gezien (nog net zichtbaar op de foto), naar buiten. Deze groepen stellen zich op de gele 
bestrating, vanaf de deur gezien, als volgt op: De eerste groep is groep 3A, daarna 3B, 3C en 
de groepen 4 komen in dezelfde volgorde, maar staan meer richting de opgang van de trap 
opgesteld. 
 
                 groep 3A - groep 3B - groep 3C         groep 4A - groep 4B - groep 4C  
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De leerlingen van de groep 5 tot en met 8 komen via de rechterdeur (vanuit binnen gezien) 
naar buiten. Aan de ouders van de groepen 3 en 4 vragen wij om op het rode deel van het 
plein te wachten, zodat de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 achter de ouders van de 
groepen 3 en 4 naar buiten kunnen, zodat de ouders van de groepen 3 en 4 hun zoon of 
dochter kunnen zien. 
 

Borre boekjes  
De kinderen van de groepen 1 en 2 hebben vorige week allemaal een Borre boekje “Borre en 
de glinsterdinges” mee naar huis gekregen. In de groepen 3 t/m 5 is de informatiebrochure 
uitgedeeld. Dit is promotiemateriaal van Pica educatief. Achter het boekje zit informatie over 
het bestellen van deze boekjes. Dit gaat allemaal buiten school om, maar omdat wij het 
leesproces van de kinderen stimuleren, hebben wij de gratis boekjes uitgedeeld. 
 

De groepen 5 gaan op bezoek bij Melkveehouderij Jonge Linde  
De groepen 5 gaan in oktober melkveehouderij Jonge Linde in Ouderkerk a/d Amstel 
bezoeken. We zoeken ouders die het leuk vinden om te rijden en te begeleiden.  
 
Groep 5A gaat op maandag 1 oktober, groep 5B op 
maandag 8 oktober en groep 5C maandag 15 oktober.   
We vertrekken om 09.00 uur vanaf De Kwikstaart en zijn 
uiterlijk 12.15 uur weer terug op school. 
 
Kledingadvies: 
- Een paar oude/stevige schoenen of laarzen. 
- Een paar extra schoenen voor in de auto. 
- Donkere, warme kleding die vies mag worden.  
 
Vanaf morgen hangt er bij iedere klas een inschrijflijst.  
 

Levensbeschouwelijke vorming 
Na de zomervakantie zijn we weer begonnen met een nieuw thema: TIJD. 
We leven in een tijd waarin alles snel moet, een tijd van drukte en haast waarin je je geregeld 
afvraagt waar de tijd gebleven is. We leven ook in een tijd waarin we vierentwintig uur per dag 
en zeven dagen in de week kunnen werken. Internet en sociale media zorgen ervoor dat de 
grens tussen werk en vrije tijd vervaagd is, terwijl die grens juist zo belangrijk is voor ons 
welbevinden… 
Leven in een ritme brengt rust en regelmaat. 
 
De lessen van de onderbouw gaan voor een groot gedeelte over hoe de tijd wordt ingedeeld. 
De kinderen worden zich bewust van wat tijd is en hoe je ermee kunt omgaan. Zo staan ze stil 
bij wat je meestal doet op een dag, wat je allemaal kunt doen in een kwartiertje (en wat niet) 
en hoe je verandert door de tijd (babyfoto’s). Er is een les over bijzondere ‘heilige’ dagen in de 
week, die om religieuze redenen zijn aangewezen om tot rust te komen. In een andere les 
doen we ritmeoefeningen met de kinderen, waarmee ze hun muzikale timing kunnen oefenen.  
 
In de middenbouw is er in de lessen veel ruimte om te verkennen wat tijd met ons doet. Er is 
een les over het ritme en de ordening van de dag, een les over het beleven van de tijd en hoe 
snel of langzaam één minuut eigenlijk voorbijgaat. Er zijn ook lessen die meer tot nadenken 
en verwondering stemmen. 
 
De serie lessen voor de bovenbouw begint met een les waarin filosofische vragen centraal 
staan: hoe lang duurt nu? Als er geen mensen waren, was er dan wel tijd? Verder komen aan 
bod: de islamitische maankalender, een Amerikaanse schatkamer die pas in mei 8113 open 
mag, een tekst uit het Bijbelboek Jesaja, die gaat over de tijd van God. 
Het beloven weer interessante lessen te worden! 
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Alle tijd 
Tijd van heden en verleden 
Tijd van oorlog, tijd van vrede 
Tijd van warmte, tijd van kou 
Tijd van mij en tijd van jou 
Tijd van eenzaam, tijd van samen 
Tijd van trots en tijd van schamen 
Tijd van krijgen, tijd van geven 
Tijd van dood en tijd van leven 
Tijd van straks en van voorbij 
Tijd van nu voor jou en mij 
 

Bericht van de medezeggenschapsraad (MR) 
Het nieuwe jaar is weer begonnen. De MR heeft afgelopen maandag voor het eerst vergaderd 
over de volgende punten:  
 
Schoolgids 2018/2019 
We hebben de voorlopige versie van de schoolgids voor het nieuwe jaar doorgenomen en 
onduidelijkheden aangegeven. Deze worden verwerkt voordat de schoolgids definitief uitkomt.  
 
MR op cursus 
Om onze taak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, heeft de MR aangegeven graag een 
cursus te willen volgen. Dit geldt zowel voor de leerkrachten als de ouders die onderdeel zijn 
van de MR. We hebben een organisatie gevonden (Verus) die deze cursus gaat verzorgen, 
alleen de data moeten nog worden afgestemd.  
 
Agenda voor aankomend jaar 
We hebben gesproken over welke onderwerpen er dit jaar op de agenda van de MR moeten 
komen. De eerstvolgende vergadering (oktober) staat in het teken van het wijzigen van de 
schooltijden. De andere onderwerpen hangen mede af van wat er in de bovengenoemde 
cursus naar voren komt.  
 
Heb je vragen aan de MR?  
Deze kun je altijd stellen door een mail te sturen naar mr@dekwikstaart.nl 
Oudergeleding: 
Eveline Luders-Smit, Lisette Bruijnis, Pim Jannink & Esther Schreuder 
Personeelsgeleding:  
Alma Bax & Marieke van Dantzig-Straatman 
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