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Agenda 
wo 10 oktober tentoonstellingsavond Kinderboekenweek 
 17.30-18.00 uur: afleveren taart/cake/koek:in kantine 
 18.00-18.45 uur: achternaam A t/m M  
 18.45-19.30 uur: achternaam N t/m Z 
ma 15 oktober groep 5C naar de Jonge Linde 
ma 15 oktober jaarvergadering oudervereniging, 19.45-20.30 uur 
ma 22 t/m vr 26 oktober herfstvakantie 
do 8 november groepen 7 en 8 naar TechniekDriedaagse 
vr 9 november Nationaal Schoolontbijt 
 
 
 

Tentoonstellingsavond Kinderboekenweek 
Vanavond bent u van harte welkom voor een gezellig avondje op De Kwikstaart. Wij willen 
graag dat alle ouders/verzorgers en natuurlijk de kinderen alles goed kunnen bekijken, 
daarom hebben wij de kinderen op achternaam in twee groepen verdeeld. Het is wenselijk 
deze indeling aan te houden. (Als hiervan wordt afgeweken is dit met uw kind besproken.) 
 
Achternamen A t/m M van 18.00 uur – 18.45 uur 
Achternamen N t/m Z van 18.45 uur – 19.30 uur 
 
Hieronder vindt u in een notendop wat er te doen is en waar u wat kunt vinden. 
 
Tentoonstellingen en presentaties in de groepen 
In alle jaarlagen zijn er tentoonstellingen van gemaakt werk en presentaties van 
leesbevorderende activiteiten. Van de drie klaslokalen per jaarlaag is er één niet in gebruik. U 
bent vrij om te kijken waar u wilt. Is de deur van het lokaal, waarin de presentatie gegeven 
wordt, dicht, dan moet u even op de volgende ronde wachten. Tussen presentaties door kunt 
u wel overal de tentoonstellingen bekijken; deze blijven gewoon doorlopend toegankelijk. 
 
Presentatie in het Boekenparadijs 
De groepen 6 zullen hun presentaties in het Boekenparadijs houden. 
 
Boekenkraam The Read Shop en signeren 
In het atrium is The Read Shop van12.00 tot 13.00 uur en vanaf 17.00 uur aanwezig met een 
grote kraam om kinderboeken te verkopen. Schrijver Harmen van Straaten zal op die tijden 
aanwezig zijn om te signeren. 
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Koffiecorner met gebak 
In de koffiecorner van de leerkrachten vindt u alles om de dorst te lessen, maar ook heerlijke 
taarten, cakes en koekjes. Alle heerlijkheden kunt u voor een klein bedrag kopen, de 
opbrengst gaat naar “Het vergeten kind.” 
 
Verkoop uitgelezen kinderboeken 
Het restant van de uitgelezen kinderboeken zal in de gang, boven in de school, aangeboden 
worden. Dit is het laatste moment dat ze gekocht kunnen worden. 
 
Wij wensen jullie veel plezier bij onze kinderboekenweektentoonstelling! 
 

Nog heel ver weg, maar toch al dichtbij: de podiumavonden 
Dit schooljaar hebben we zoals ieder ander jaar weer podiumavonden. Deze zijn gepland op 
2, 3 en 4 april 2019. Door aanscherping van de veiligheidsregels en de groei van de school, 
waren en zijn we genoodzaakt om een aanpassing te maken. Die aanpassing betekent dat de 
groepen 8 dit jaar niet optreden tijdens de podiumavonden.  
 
De eerste reden is de dat we met de huidige aantallen van ouders en leerlingen niet meer in 
het Alkwin Kollege terecht kunnen, als we ons houden aan de voorgeschreven aantallen. We 
hebben naar andere locaties gekeken, maar deze waren of heel duur of waren ver buiten 
Uithoorn. Ook was het zo dat we in andere locaties heel veel werk moesten verzetten om 
maar in de buurt te komen van de voorzieningen zoals in het Alkwin Kollege. Aangezien het 
Alkwin Kollege een technische commissie heeft die ondersteuning biedt en het gebouw 
beschikt over een podium en een achterom en we in een week drie podiumavonden kunnen 
organiseren, blijven we gebruik maken van deze locatie.  
 
De keuze voor groep 8 ligt ook in het feit dat deze leerlingen in het laatste deel van het 
schooljaar meerdere extra activiteiten hebben. Vanuit dat licht bezien, hebben we de knoop 
doorgehakt en de keuze op de groepen 8 laten vallen.  
 
Deze week hebben wij van verschillende kanten de teleurstelling gehoord en wij begrijpen dit. 
De locatie en de haalhaarheid, maar bovenal de veiligheid van grote groepen kinderen en 
ouders en de daarbij horende regels vallen ook onder de verantwoordelijkheid van de school 
en die zullen wij dus ook serieus moeten nemen.  
 

Wat doen we bij besmettelijke ziektes? 
Binnen een basisschool komen vaak verschillende griepperiodes voor en hebben we daardoor 
vaak te maken met besmettingen. Dat is net als in de kinderopvang niet buiten te sluiten. Wel 
hebben we voor de meest voorkomende ziektes een eenvoudige werkwijze. Ouders gaan bij 
twijfel naar de huisarts en krijgen daar het advies hoe te handelen. Vanuit de GGD (de 
schoolverpleegkundige) krijgen wij advies en daarnaast houden wij voornamelijk de richtlijnen 
van het RIVM rond besmettelijke ziektes aan. In het geval van krentenbaard, wat door de hete 
zomer meer besmettingen heeft opgeleverd, maakt het ons nogmaals duidelijk hoe makkelijk 
ziektes overdraagbaar zijn.  
 
Onze werkwijze bij besmettelijke ziektes is als volgt: 

 Ouders of leerkrachten constateren een besmetting waarvan ze niet precies weten 
wat het is. Dan wordt van ouders verwacht dat zij met hun kind naar de huisarts gaan 
voor een diagnose. 

 De huisarts geeft aan wat er aan de hand is. Als de incubatietijd reeds verstreken is, 
dan geven ouders dit door aan de leerkracht en kan de leerling in principe de school 
bezoeken. 

 De school meldt in de betreffende groepen dat er een uitbraak is van een 
besmettelijke ziekte, bijvoorbeeld krentenbaard. Dit kan door een eenvoudig briefje op 
het lokaalraam te hangen of door het op Klasbord te zetten. 

 Voor krentenbaard in het bijzonder geldt dat indien de wondjes zichtbaar zijn en nog 
nat en open, ouders eerst met hun kind naar de huisarts zullen moeten voor een 
diagnose. Het kind kan pas na de start van de behandeling weer naar school komen. 
Daarnaast vraagt de preventie van krentenbaard ook extra hygiëne.  
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Voor meer informatie verwijzen we u door naar: 
www.rivm.nl/Onderwerpen/I/Impetigo_krentenbaard 

 

De hele school doet mee aan het Nationaal Schoolontbijt 
De gehele Kwikstaart doet mee aan het Nationaal Schoolontbijt op vrijdag 9 november 2018. 
Mocht er hulp nodig zijn van hulpouders, dan zal dat op Klasbord gevraagd worden. Heeft uw 

kind een allergie, overleg dan met de groepsleerkracht wat het meest 
veilige is om te doen: aanwezig te zijn bij het ontbijt, het ontbijt te 
controleren en eventueel zelf een ontbijt mee te nemen. De exacte 
inhoud is jammer genoeg nu nog niet bekend.  
 
Wat er bij het Nationaal Schoolontbijt op tafel komt, is elk jaar een 
schoolvoorbeeld van een gezond ontbijt. Dit jaar met nog meer variatie 
in zoet en hartig, lekker brood, cereals, beleg, zuivel, groente en thee. 
Er valt dus veel te kiezen! Het ontbijtpakket voldoet aan de nieuwste 
richtlijnen van het Voedingscentrum. Dat is de garantie voor een 
gezonde start van de dag.  
 
In het ontbijtpakket vinden kinderen ook vrolijke placemats én leuke 
doe-boekjes met gezonde recepten voor thuis. Het Nationaal 
Schoolontbijt is al jaren een ontbijtfeest voor iedereen: met de hele 
school gezellig rond de tafel vol gezonde keuzes en lesmateriaal voor 
alle groepen.  
 

 

AH Jos van den Berg Scholierenveldloop 2018 
Op woensdag 3 oktober organiseerde 
Atletiekvereniging AKU de Scholierenveldloop voor 
de 36e keer(!) en het evenement kon zich weer 
verheugen in een enorme belangstelling. Meer dan 
800 leerlingen van het basisonderwijs en het 
voortgezet onderwijs in Uithoorn/De Kwakel en het 
Veenlanden College uit de Ronde Venen hadden 
zich aangemeld. De Kwikstaart was goed 
vertegenwoordigd met 91 deelnemers! 
 
De geweldige sfeer op de atletiekbaan werd door 
een heerlijk najaarszonnetje versterkt en om 14.30 
uur stonden de kinderen van groep 3 klaar voor de 
eerste start. De belangstelling van ouders, oma’s en 
opa’s, leerkrachten, etc. was enorm en mede 
daardoor gingen de kinderen als een raket van start.  
 
De strijd om de eerste plaatsen was natuurlijk groot 
maar het was prachtig om te zien dat elk kind 
enthousiast zijn eigen wedstrijd liep en onder de 
aanmoedigingen langs de kant probeerde zo snel 
mogelijk over de finish te komen.  
Mocht u benieuwd zijn naar foto’s en/of de uitslagen, dan kunt u deze terugvinden op de 
volgende site: http://aku-uithoorn.nl/jeugd/verslagen/aku-scholieren-veldloop-2018-
uitslagen/112/. 
 
Bedankt en tot volgend jaar! 
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