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DDee  KKwwiikkfflliittss  
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

Agenda 
ma 24 t/m vr 28 september Week van de Pauzehap in de groepen 5 en 7 
ma 1 oktober groep 5A naar de Jonge Linde 
di 2 oktober 4-wekengesprekken groepen 1 
wo 3 oktober Voorleesontbijt (ontbijtje mee!) 
wo 3 oktober scholierenveldloop 
ma 8 oktober groep 5B naar de Jonge Linde 
ma 8 t/m wo 10 oktober verkoop uitgelezen kinderboeken 
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 
do 8 november groepen 7 en 8 naar TechniekDriedaagse 
 
 
 

De Kinderboekenweek gaat van start! 
Het is al weer bijna zover: de start van de Kinderboekenweek. 
Volgende week woensdag openen wij onze 
Kinderboekenweek met een voorleesontbijt. De kinderen 
brengen dan zelf wat te eten en te drinken mee. Er zal een 
gast in de klas voorlezen uit een boek dat te maken heeft met 
het thema vriendschap: Kom erbij. 
 
Inmiddels is het inleveren van de uitgelezen kinderboeken 
begonnen. In de gangen beneden en boven staat een doos 
waar u deze boeken kunt inleveren. Die zullen op maandag 8 
tot en met woensdag 10 oktober verkocht worden. De 
opbrengst gaat naar de aanschaf van nieuwe boeken voor 
ons Boekenparadijs. 

 
Op woensdag 10 oktober sluiten wij onze Kinderboekenweek feestelijk af. U bent dan allen 
van harte welkom op onze tentoonstellingsavond. Omdat wij graag willen dat alle 
ouders/verzorgers en natuurlijk de kinderen alles goed kunnen bekijken hebben wij de 
kinderen op achternaam in twee groepen verdeeld. Het is wenselijk deze indeling aan te 
houden. 

 Achternamen A t/m M van 18.00 uur – 18.45 uur 

 Achternamen N t/m Z van 18.45 uur – 19.30 uur 
De oudervereniging zal in het atrium koffie/thee/water/limonade aanbieden. Er zal, tegen een 
kleine vergoeding, zelfgebakken taart/cake aangeboden worden. Dit ten bate van het goede 
doel, waarover hieronder meer. 
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Het Vergeten Kind 
Ieder jaar kiezen wij een goed doel om aan bij te dragen 
en dit jaar steunen wij Het Vergeten Kind. Het 
Vergeten Kind zet zich in voor de ruim 100.000 
kinderen die opgroeien in gezinnen met meervoudige 
problematiek. Denk aan verslavingen, verstandelijke 
beperkingen, psychische problemen en/of leven onder 
de armoedegrens. Kinderen in deze zogeheten 
multiprobleem gezinnen zijn erg kwetsbaar. Bij ruim 
55.000 gaat het zodanig mis, dat thuis wonen niet meer 
mogelijk is. Als kinderen verwaarloosd en/of mishandeld 
worden, tekent dit hun verdere leven.  
 
Met de opbrengst voor Het Vergeten Kind kunnen kwetsbare kinderen in Nederland echt 
gezien en geholpen worden! Hoe willen wij ons steentje bijdragen en geld ophalen voor dit 
doel? Tijdens de tentoonstelling van de Kinderboekenweek, op woensdagavond 10 oktober 
a.s., willen wij door ouders en kinderen gemaakte taarten, koeken en cakes verkopen voor € 
0,50 per stuk. De opbrengst gaat naar Het Vergeten Kind. Dus ben jij een liefhebber van 
zoetigheden of een banketbakker in spé? Duik dan de keuken in en bak zoveel mogelijk 
lekkernijen voor Het Vergeten Kind! 
  
Inschrijving 
Om van tevoren een beetje te weten op hoeveel lekkers wij kunnen rekenen, hangt er vanaf 
morgen bij iedere klas een inschrijflijst. Daarop kunt u of uw kind zich inschrijven. De 
inschrijving sluit vrijdag 5 oktober.  
 
Aanleveren van de taarten, cakes, koeken 
Op woensdag 10 oktober, tussen 17.30 uur en 18.00 uur kunnen de taarten, koeken en cakes 
naar de stand in de kantine van de Brede School Legmeer worden gebracht. Voor taarten en 
cakes vinden wij het handig dat ze gesneden aangeleverd worden en eventueel voorzien van 
taartschep (met naam en klas van uw kind erop!). Het lekkers geven wij mee op een servetje, 
dus kwarktaarten en andere “nattere” soorten zijn niet zo handig. Wij hopen op een zoete 
avond met een mooie opbrengst voor Het Vergeten Kind. 
 

De Kwikstaart stimuleert gezond gedrag 
Ieder schooljaar begint met goede voornemens! Om de 
daad bij het woord te voegen hebben wij een overzicht 
gemaakt van de activiteiten die bijdragen aan gezond 
gedrag. 
 
Wij zijn in het bezit van een “gezonde traktatiemap” Deze is 
te vinden in de gang beneden, gelijk na de ingang links.  
Deze week doen de leerlingen van de groepen 5 en 7 mee 
aan de “Week van de Pauzehap”. Zodoende maken de 
leerlingen kennis met gezonde 10-uurtjes en ervaren zij 
nieuwe smaaksensaties!  
 
Ook dit jaar zijn wij weer ingeloot om met de groepen 3 tot 
en met 8 te kunnen deelnemen aan het Europees 
Schoolfruitproject. Meer informatie hierover is in de bijlage 
(brochure) te vinden bij deze mail. Binnenkort krijgen wij te 
horen op welke dagen onze leerlingen schoolfruit krijgen. In 
de week van 12 november t/m 16 november 2018 starten 
de groente- en fruitleveringen. De leveringen lopen tot en 
met de week van 15 t/m 19 april 2019. Op vaste dagen 
hoeven de leerlingen geen 10-uurtje mee. Maar het is te begrijpen dat na het proeven uw kind 
iets niet lust…..stop voor de zekerheid een houdbaar 10-uurtje in de tas van uw kind! 
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Wij hebben twee “suikerborden” in de school 
hangen. Hoeveel klontjes suiker zitten er in 
verschillende pakjes drinken? U zult versteld staan.  
 
De Kwikstaart werkt samen met Videt voor het 
programma Jongeren op Gezond Gewicht. Elk jaar 
maken wij gebruik van het binnenschoolse 
programma. Dat houdt in dat ieder leerjaar de 
mogelijkheid heeft om twee á drie workshops te 
boeken om onze leerlingen kennis te laten maken 
met verschillende sporten maar ook culturele en 
creatieve mogelijkheden in Uithoorn. Dit vindt plaats 

onder schooltijd, in en rond de school. Op Klasbord is regelmatig terug te vinden welke 
activiteiten er plaatsvinden in de groep van uw kind. Voorgaande jaren zijn er heel wat 
activiteiten geweest, van schermen tot kickboksen, van yoga tot natuurbelevingslessen in het 
speelbos. 
 
Om de goede voornemens glans te geven, hebben wij van Videt (Jongeren op Gezond 
Gewicht) 600 nieuwe waterbidons gekregen! 
Deze zullen uitgedeeld worden in de groepen 
1 t/m 8 en zijn ervoor om in de klas te 
gebruiken. Wel is het handig om de bidons in 
het weekend thuis af te wassen. Mocht u 
vragen hebben, mail dan naar 
tom@dekwikstaart.nl 
 

Groepen 7 en 8 gaan weer naar de Techniek Driedaagse!  
(rijders gezocht) 
 
Op 7, 8 en 9 november 2017 organiseert TechNet Amstel & Venen de tweede Techniek 
Driedaagse in de regio De Ronde Venen, Nieuwkoop en Uithoorn. Wij doen met De Kwikstaart 
mee! De groepen 7 en 8 gaan op donderdag 8 november 2018 van 12.15 - 13:45 uur onder 
begeleiding van vakmensen, ouders en vrijwilligers kennismaken met heel veel beroepen die 
met techniek te maken hebben.  
 
Bij binnenkomst worden de leerlingen ingedeeld in groepen en onder begeleiding gaan zij 
langs de workshops. Elke groep bezoekt een half uur een workshop bij een van de branches. 
Na een half uur schuift de groep door naar een volgende branche. Tijdens het laatste halfuur 
kunnen de leerlingen vrij rondlopen en individueel meedoen aan een extra workshop. Zo 
krijgen zij een breed beeld van techniek. Hun werkstukken mogen ze meenemen. Wilt u 
ervoor zorgen dat de leerlingen plastic tassen meenemen? We adviseren de leerlingen en 
begeleiders warme kleren en schoenen aan te doen die tegen een stootje kunnen. 
 

 
 
Wij zoeken ouders! 
De groepen 7 en 8 zoeken ouders die willen rijden. We vertrekken donderdag 8 november om 
11.45 uur (Kwekerij F.N. Kempen B.V., Oosterlandweg 45 in Mijdrecht.). U kunt zich 
inschrijven door uw naam + aantal zitplaatsen (met gordel) te vermelden op de inschrijflijst bij 
de klas van uw kind, maar een mail naar de betreffende groepsleerkracht mag ook. 
 
Voor de begeleidende/rijdende ouders is er tijdens de activiteiten van de leerlingen natuurlijk 
ook een rol weggelegd. Naast een kopje koffiedrinken, kunt u ook meedoen en meelopen met 
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de leerlingen tijdens de workshops. Dat enthousiasmeert de leerlingen maar ook de vele 
vrijwilligers van de Techniek Driedaagse. Zij beantwoorden graag uw vragen en vinden het erg 
leuk als u interesse toont. 
 
Op donderdagavond 8 november tussen 17.00 en 20.30 uur bent u samen met uw kind(eren) 
van harte welkom op de Techniek Driedaagse; dan kunnen zij u laten zien wat zij allemaal 
hebben beleefd, geleerd en gemaakt. 
 

Samen spelen, bewegen en opvoeden 
(ingezonden bericht) 
Als Ouder- en Kindadviseur en verpleegkundige van de GGD organiseren we een thema-
avond tijdens de Week van de Opvoeding 2018. 
 
Op maandag 1 oktober 2018 is er een thema-avond over samen spelen, bewegen en 
opvoeden. Tijdens de Week van de Opvoeding besteden organisaties door het hele land extra 
aandacht aan het gewone dagelijkse opvoeden, het stellen van opvoedvragen en vragen 
rondom het ouderschap 
 
Het opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk, maar soms best lastig. Ouders hebben 
het meest behoefte aan ‘informele’ steun en krijgen graag advies van andere ouders in 
dezelfde situatie. Met steun van een sociaal netwerk wordt opvoeden leuker en lichter. 
Daarom is het thema van 2018: ‘Opvoeden is Samenspel’. Wij dragen hier met de thema-
avond graag aan bij tijdens de Week van de Opvoeding.  
 
Tijdens de thema-avond komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 Belang van spel en samenspel 

 Ontwikkeling van je kind 

 Rol van de ouder hierin 

 Omgaan met gamegedrag 
 
Als ouder van een kind op een basisschool in Uithoorn bent u van harte welkom.  
 
Datum: maandagavond 1 oktober 2018 
Tijdstip: 19.30-20.30 uur 
Locatie: kantine van de Brede School Legmeer 
Opgeven: graag uiterlijk 28 september via mluttik@ggd.amsterdam.nl  
 
Wij zien u graag op deze avond! 
Met vriendelijk groet,  
Rita Klaphake, Ouder- en Kindadviseur 
Malon Luttik, Verpleegkundige Jeugdgezondheidszorg GGD 
 

mailto:mluttik@ggd.amsterdam.nl

