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DDee  KKwwiikkfflliittss  
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

Agenda 
wo 31 oktober informatieavond groepen 3 leesontwikkeling, 19.30 uur 
di 6 november zwerfafvalopruimactie in de groepen 4 t/m 8 
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 
 

 
 

Vervanging van de leerkracht steeds lastiger te regelen 
Onderwijs is mensenwerk en dit betekent dat wij afhankelijk zijn van mensen wanneer het om 
lesgeven gaat. Deze week hebben wij al gemerkt dat de pool van invalleerkrachten, maar ook 
de rek bij vaste collega’s er praktisch uit is. We zijn in de gelukkige omstandigheid dat er veel 
stagiaires zijn, die met supervisie les mogen geven, maar ondanks dat zien we ook nu al 
knelpunten ontstaan. Collega’s volgen studies die zoveel mogelijk buiten schooltijden 
plaatsvinden, maar af en toe ook onder de schooltijden. Collega’s hebben ook situaties 
waardoor zij gedwongen zijn naar huis te gaan. Alles bij elkaar is het soms een flinke 
uitdaging om alle groepen bemand te krijgen, en dit lukt helaas steeds minder vaak. Dan 
moeten groepen worden opgedeeld of in het slechtste geval naar huis worden gestuurd. 
 
Het opdelen van een groep kan op twee manieren. De groep wordt in tweeën verdeeld over 
de parallelgroepen, of de leerlingen worden in kleinere groepjes over meerdere groepen 
verdeeld. Dit kunnen we voor een dag of voor maximaal twee dagen doen en dit kan ook 
alleen maar als er niet iemand anders ook ziek wordt. Wanneer de uitval van personeel groter 
wordt en zich een situatie voordoet waarbij wij niet voldoende mankracht hebben en dus niet 
anders kunnen, zullen we u via Klasbord vragen om uw zoon of dochter thuis te houden, 
omdat wij op dat moment niet aan de onderwijsbehoefte kunnen voldoen, maar wij het ook 
geen veilige onderwijssituatie vinden. 
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Informatieavond 31 oktober over de leesontwikkeling  
(ter herinnering) 
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). 
 

Geen plastic soep op onze stoep 
Van een schone wijk en stad word je vrolijk! Op 
dinsdag 6 november zijn de gastdocenten van 
“Let’s do it kids” te gast op onze school. Met 
een leuke en leerzame dag maken zij de 
kinderen bewust van (zwerf)afval. Want 
zwerfafval op de stoep waait in het water en 
wordt plastic soep. Met vreselijke gevolgen voor 
(huis)dieren in de wijk tot aan dolfijnen in de 
zee. Kinderen zijn de toekomst. Maar hoe mooi 
is die toekomst als wij hier niets aan doen?  

 
Ook voor ouders is het leuk om deze dag mee te maken. Wij kunnen hulp van ouders uit de 
groepen 4 tot en met 8 goed gebruiken. Meld u daarvoor aan bij de docent van uw kind, het is 
maar voor 50 minuten op dinsdag 6 november.  
 

Informatieavond 6 november over overgang van PO naar VO 
(ter herinnering) 
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) 
 

Nationaal Schoolontbijt op vrijdag 9 november 
Meer dan een half miljoen kinderen gaan van 5 tot en met 9 november gezond ontbijten op 
school. In een eerdere Kwikflits heeft u kunnen lezen dat ook wij meedoen. Op vrijdag 9 
november.  
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Onze leerlingen leren in die ontbijtweek alles over de beste start 
van de dag. Het uitgebreide ontbijtpakket dat wij krijgen, is elk jaar 
een schoolvoorbeeld van een gezond ontbijt dat voldoet aan de 
richtlijnen van het Voedingscentrum. Dit jaar met nog meer 
variatie: in ieder geval volkorenbrood, tarwebolletjes, 
krentenbollen, halvarine, 30+ kaas, aardbeienjam, 
fruit/groentespread, halfvolle melk, halfvolle yoghurt, cruesli, 
honing, thee en tuinkers. Voor ieder wat wils! Voor meer 
informatie over het Nationaal Schoolontbijt klikt u hier.  
 
Alle leerlingen moeten die dag een bord, beker en bestek mee! (behalve groep 7C…) 
 
Burgemeesterontbijt 
Tijdens de week van het schoolontbijt brengen in veel gemeenten scholieren hun 
burgemeester een ontbijt. Voor de vakantie zijn wij gebeld dat de burgemeester van Uithoorn 
graag zou willen dat er een groep van De Kwikstaart komt ontbijten in het stadhuis! In het 
kader van het fietsexamen dat elk jaar plaatsvindt in groep 7, gaat groep 7C van juf 
Jacqueline vrijdag 9 november op de fiets richting het stadhuis om daar te ontbijten. Zij zullen 
de route op school digitaal gaan verkennen. Belangrijk dat de leerlingen van groep 7C die dag 
hun fiets meenemen. Vertrek is 8.15 uur vanaf het schoolplein. 
 

Schaaktoernooi voor basisscholieren op 14 november 2018 
Voor wie :  Basisscholieren in de regio Amstelveen, Uithoorn en Ouderkerk a/d 

Amstel. 
 Basiskennis schaakregels wel nodig! 
 
Wanneer :  Woensdag 14 november 2018 
 
Waar : In het E.G.C.C. 
 Schokland 14 te Amstelveen 
 
Toernooiopzet :  2 groepen van ca. 75 scholieren, waarschijnlijk 
 - 1 groep voor scholieren uit groep 3-6 
 - 1 groep voor scholieren uit groep 7-8 
 
 7 ronden van max. 30 minuten (zonder schaakklok) 
 Naast individuele prijzen ook schoolprijzen: 
 Meeste deelnemers per school en hoogste gemiddelde 

score per school (min. 5 scholieren nodig) 
 
Aanmelding :  Uiterlijk 13 november, dus niet aan de zaal !! 

o.v.v.: 1. Naam, 2. Naam school, 3. Groep, 4. Leeftijd en 5. Geef ook aan 
of u wel of niet akkoord gaat met publicatie van naam en/of beeldmateriaal 
op social media. 

 
Bij :  Michiel Harmsen 

e-mail : scholierentoernooi@zukertortamstelveen.nl 
mobiel : 06-10703342 
 

Voor verdere  
Informatie : mail naar juf Inge: inge@dekwikstaart.nl 
 
Zaal open :  13.00 – 13.15 uur 
Uitleg :  13.15 – 13.30 uur 
Wedstrijden :  13.30 – 17.00 uur 
Prijsuitreiking :  ca. 17.15 uur 
 
Inschrijfgeld :  Gratis ! 
 

https://icbo.sharepoint.com/sites/kwikstaart/leerkrachtenbibliotheek/Temp/KWIKFLITS/KWIKDUMP/Kwikdump%202018-10-31/OudernieuwsbriefNSO2018VRIJDAG.PDF
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Nieuwsbrief van Videt 
Voor de nieuwsbrief van Videt met de activiteiten voor de jeugd in Uithoorn klikt u op het 
onderstaande logo van Videt. 
 

 
 

Kinderen gezocht voor dag vol zang, dans en workshops 
(ingezonden bericht van de RK Emmaüskerk) 
Op zaterdag 10 november willen de parochies uit de regio met kinderen en jongeren tussen 
de 5 en 16 jaar uit Kudelstaart, Aalsmeer, Uithoorn, Nes aan de Amstel en de Kwakel een dag 
samen zingen.  

Overdag worden er liedjes met bijbehorende dans aangeleerd en ’s avonds worden deze 
liedjes in een Eucharistieviering ten gehore gebracht. Tussendoor is er een workshop en 
worden er spelletjes gedaan en gezamenlijk gegeten. Een volledig verzorgd programma dus. 
Dit alles gaat plaats vinden in RK kerk de Burght in Uithoorn.  Iedereen die het leuk vindt om 
te zingen en hieraan mee wil doen is van harte welkom! Deze leuke dag begint voor de 
kinderen om half 11 en om 19.00 uur is iedereen van harte welkom in de Eucharistieviering.  

De kinderen hoeven voor deze dag alleen een lunchpakketje mee te nemen. Informatie en 
opgeven kan via de mail: soppescholte@kpnplanet.nl. 

https://mailchi.mp/60ad7e7b974c/nieuwsbrief-videt-april-745107?e=973153f1211
mailto:soppescholte@kpnplanet.nl

