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Agenda 
ma 22 t/m vr 26 oktober herfstvakantie 
wo 31 oktober informatieavond groepen 3 leesontwikkeling, 19.30 uur 
di 6 november informatieavond groepen 7 PO-VO, 19.00 uur 
 informatieavond groepen 8 PO-VO, 20.00 uur 
do 8 november groepen 7 en 8 naar TechniekDriedaagse 
vr 9 november Nationaal Schoolontbijt 
do 15 november school versieren voor Sint 
ma 19 t/m vr 23 november voortgangsgesprekken 
vr 30 november groepen 1 en 2 vrij 
wo 5 december Sinterklaasviering 
do 20 december kerstviering 
vr 21 december ’s middags alle leerlingen vrij 
ma 24 december t/m vr 4 januari kerstvakantie 
ma 7 januari studiedag, alle leerlingen vrij 
di 8 januari eerste schooldag in 2019 
 
 

Kinderboekenweek succesvol afgesloten 
Afgelopen woensdagavond 
hebben wij met de 
tentoonstellingsavond onze 
Kinderboekenweek op De 
Kwikstaart afgesloten.  
 
Het was een drukte van 
jewelste in de gangen. 
Ouders, opa’s en oma’s 
kwamen nieuwsgierig 
binnenlopen. Onze leerlingen 
presenteerden hun werkjes of 
lieten zien wat ze voor 
“optreden” hadden 
ingestudeerd naar aanleiding 
van het thema van dit jaar: 
“Kom erbij, vriendschap.”  
 
 

Tegelijkertijd was er tijd voor een kopje koffie en een heerlijk stukje taart. Wij hebben het 
ervaren als een succesvolle avond. Alle kinderen hebben vast ook genoten van alle aandacht 
voor hun werkjes. 
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Tijdens de tentoonstellingsavond hebben wij ons samen met jullie 
ingezet voor Het Vergeten Kind en hoopten wij op een ‘zoete’ 
avond. Het was gezellig druk in de kantine van de Brede School 
Legmeer. Wij zijn dan ook verheugd om te kunnen melden dat het 
een hele geslaagde avond geworden is met een ontzettend mooie 
opbrengst. In totaal is er voor: 
 

€ 488,35 gebakken en opgesnoept!  

 
Wij willen jullie namens stichting Het Vergeten Kind heel hartelijk 
bedanken voor jullie inzet en het schenken en het kopen van de 
zoetigheden. 
 

Informatieavond 31 oktober over de leesontwikkeling 
Op woensdag 31 oktober is er een informatieavond voor de ouders van de groepen 3. De 
avond is gericht op het leesproces. De keuze voor deze groep heeft te maken met de gerichte 
start van het leesproces in groep 3. In de groepen 1 en 2 wordt veel aandacht besteed aan de 
auditieve taalverwerving en aan de lettertekens, maar in groep 3 wordt de intensiviteit van dit 
taal/leesproces verhoogd. Vandaar de keuze om deze avond vooral te richten op de ouders 
van groep 3, maar ook andere ouders die geïnteresseerd zijn in de leesontwikkeling zijn 
welkom.  
 
Tijdens deze avond zal er uitleg worden gegeven hoe de leesontwikkeling verloopt, hoe een 
leerling in zijn algemeenheid de aangeboden stof verwerkt en wat daarvoor nodig is, maar ook 
hoe u als ouder uw zoon of dochter kunt sturen of begeleiden in dit proces.  
 
Wij hopen dat u aan het einde van de avond wat meer inzicht heeft gekregen in de 
leesontwikkeling van uw kind en dat u praktische, soms logische, handvatten heeft ontvangen, 
maar ook dat we voor u inzichtelijk hebben kunnen maken wat het betekent om te leren lezen 
voor leerlingen. 
 
De avond begint om 19.30 uur in de kantine van de Brede School Legmeer (direct rechts na 
entree hoofdingang). 
 

Informatieavond 6 november over overgang van PO naar VO 
Graag nodigen wij de ouders van de leerlingen van de groepen 7 en 8 uit om op 
dinsdagavond 6 november de informatieavond over de overgang naar het voortgezet 
onderwijs te bezoeken. 
 
Omdat uw kind in groep 7 een indicatie-advies zal krijgen, is het van belang dat u goed 
geïnformeerd bent over de overstap naar het voortgezet onderwijs. Tijdens deze avond zult u 
meer informatie krijgen over het tot stand komen van het basisschooladvies en welke 
richtingen er op het voorgezet onderwijs worden aangeboden. 
 
Wij nodig u bij deze uit op de volgende tijden: 
Groepen 7: 19.00 – 19.45 uur 
Groepen 8: 20.00 – 20.45 uur 
Locatie: Kantine van de Brede School Legmeer (direct rechts na entree hoofdingang) 
 

Voorlezen met muziek in de groepen 1 en 2 
Vorige week woensdag werden de kinderen van de 
groepen 1 en 2 voorgelezen uit het boek Mag ik 
meedoen? De kinderen hebben kennis gemaakt met 
een aantal instrumenten, keyboard, castagnetten en een 
ribbelbuis. De kinderen hebben een liedje geleerd over 
het boek en konden zo elke keer zelf ook meedoen.  
 
Het verhaal in het kort. Eend wil graag bij een club 
horen en vraagt dit aan verschillende clubs, maar elke 
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keer kon eend niet meedoen. Bijvoorbeeld omdat hij niet kon brullen als een leeuw. Opeens 
kreeg eend het idee om zelf een club te beginnen en iedereen mocht meedoen. Uiteindelijk 
wilden alle dieren bij de club horen en maakten zij met elkaar een feestje. De kinderen 
dansten samen met de dieren mee.  
 

Afscheid voorzitter Oudervereniging De Kwikstaart 
Tijdens de jaarvergadering van Oudervereniging De 
Kwikstaart afgelopen maandagavond heb ik de 
voorzittershamer overgedragen aan een nieuwe 
voorzitter, Joost Paehlig. 
Sinds schooljaar 2012-2013 was ik verantwoordelijk voor 
de aansturing van een groep enthousiaste actieve OV 
leden. Zij organiseren samen met de leerkrachten de 

verschillende activiteiten op school, van sporttoernooien tot projectavond en 
decembervieringen. Dat maakt van onze school, zowel voor leerlingen als ouders, een hele 
fijne plek. 
 
Ik heb met ontzettend veel plezier de afgelopen jaren mijn voorzitterstaken vervuld en met de 
directie van de school samengewerkt. Ik heb er persoonlijk veel van geleerd. Ik ben ook trots 
op wat we met het OV-bestuur de afgelopen jaren hebben bereikt: een stabiele en solide 
organisatie met een gezonde financiële balans. Voor het zoveelste jaar op rij zijn we erin 
geslaagd om de ouderbijdrage op eenzelfde niveau te houden. Na de herfstvakantie zal in de 
Kwikflits hierover verder worden bericht. 
 
Na 9 jaar OV lid en 6 jaar voorzitterschap is het tijd om het stokje over te dragen. Het is fijn om 
te zien dat bij de jaarvergadering ook veel nieuwe ouders aanwezig zijn. Ik dank via deze weg 
nogmaals de OV-ers, het OV-bestuur en de directie van de school voor het in mij gestelde 
vertrouwen van de afgelopen jaren. Ik wens Joost veel succes! 
Jessica Jannink 
 

Even voorstellen: de nieuwe OV-voorzitter 
Ik ben Joost, enthousiaste vader van Jamie en Dylan. Ik heb binnen de OV 
meegedraaid in de commissies van de projectavond en het kleuterfeest. 
Vlak voor de grote vakantie kwam de positie vrij van voorzitter. Na diverse 
gesprekken met het bestuur heb ik gisteren de taken van Jessica 
overgenomen. Met veel passie en toewijding heeft zij de rol van voorzitter 
vervuld.  
Vanaf heden ga ik met dezelfde passie en toewijding het werk van Jessica 
voortzetten! 
Joost Paehlig 
 
 
 
 


