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DDee  KKwwiikkfflliittss  
Nieuwsbrief van  
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Agenda 
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 
 

 

De Kwikstaart is dringend op zoek naar personeel 
Deze week werd wederom duidelijk hoe kwetsbaar het basisonderwijs is als er niet voldoende 
invalleerkrachten zijn. Ouders merken dit vaak pas op het laatste moment, maar achter de 
schermen worden leerkrachten die parttime werken extra ingezet, iedereen die ambulant is 
wordt voor de groep gezet, groepen worden samengevoegd en in het uiterste geval naar huis 
gestuurd. Vandaar dit bericht. Wij vinden het belangrijk onze zorgen over het personeelstekort 
met u te delen. 
 
Regelmatig hebben wij opgedeelde groepen, waardoor klassen meer dan 30 leerlingen 
hebben en in sommige situaties zelfs meer dan 40 leerlingen, met één leerkracht voor de 
groep. De rek is er nu volledig uit. We hebben in onze onderwijstaak een diversiteit aan 
opdrachten, van onderwijskundige taken (lesgeven, afstemmen, differentiëren en 
voorbereiden) tot aan het stimuleren van sociale vaardigheden (veilig klassenklimaat, 
groepsprocessen, mediawijsheid en vaardigheidstrainingen) en het voeren van gesprekken 
(oudergesprekken, begeleidingsgesprekken, maar ook collegiale consultatie). Daarnaast 
wordt er ook het een en ander van ons gevraagd in de begeleiding van stagiaires en startende 
leerkrachten. We worden ook gevraagd om een antwoord te geven op de vraag hoe we de 
kwaliteit van de school kunnen verbeteren. Op dit moment moeten we alle zeilen bijzetten om 
alleen al de groepen van leerkrachten te voorzien.  
 
Vandaar dat bij deze Kwikflits een vacaturetekst zit die u mogelijk via uw netwerk kunt 
doorsturen. Mocht u iemand kennen met een onderwijsbevoegdheid in het basisonderwijs, die 
op zoek is naar een baan, laat dit dan even weten. Mocht u als ouder op een andere manier 
iets willen betekenen, maak uw mening dan kenbaar bij de politiek. Een kenniseconomie, die 
wij voorstaan, kan alleen maar slagen met leerkrachten voor de groep! 
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Schoolfruit 
Deze week zijn de groepen 3 t/m 8 gestart met het 
Europees Schoolfruitproject. Elke dinsdag krijgen wij 
een grote levering fruit. De dagen dat de leerlingen 
fruit krijgen zijn woensdag-donderdag-vrijdag. De 
ervaring leert dat, zoals u heeft kunnen lezen in een 
eerdere Kwikflits, een reserve (houdbaar) 10-uurtje 
wel handig is om in de tas te doen. Voor het geval 
dat de smaaksensatie na het proeven toch niet 
bevalt! 
 

 
Lijkt het u leuk om op de hoogte gehouden te worden over wat er geleverd gaat worden door 
middel van een wekelijkse nieuwsbrief van onze leverancier Freshweb kunt u zich aanmelden 
op: 
 
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Deelname-2018-2019/De-wekelijke-
levering/Freshweb-B.V..htm 
 

Nationaal schoolontbijt 
Vorige week vrijdag hebben al onze leerlingen deelgenomen aan het schoolontbijt. Tevens is 
de groep van juf Jacqueline naar het gemeentehuis geweest om daar te ontbijten met de 
burgemeester! Alle restanten zijn opgehaald door de Voedselbank, om verspilling te 
voorkomen! 
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Bezoek aan Techniekdriedaagse een groot succes! 
Vorige week donderdag zijn de kinderen uit groep 7 en 8 op bezoek geweest bij de 
Techniekdriedaagse. Deze dag, bedoeld om de nieuwe generatie te enthousiasmeren voor 
een beroep in de techniek, is een jaarlijks terugkomend evenement.  
 
Het was een groot succes! Lampen maken met elektriciteit, een gereedschapskist timmeren 
en metselen waren een van de vele onderdelen. De kinderen hebben zich top vermaakt en 
natuurlijk weer nieuwe dingen geleerd. Via deze weg willen wij ook de ouders weer bedanken 
voor hun hulp.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Techniekwedstrijd: Maak je eigen kermisattractie 
(gemaakt door: Amber, Kaja en Iver) 
 
Alle kinderen van groep 7 en 8 van de Kwikstaart moesten 
een kermisattractie maken voor de techniek driedaagse. 
Veel andere scholen deden ook mee.  
 
Amber, Kaja en Iver uit groep 8C hebben de techniek 
kermisattractie wedstrijd gewonnen!! De attractie van hun 
was een spookhuis. Hun spookhuis was het enige 
genomineerde spookhuis. Zij gaan met hun hele klas naar 
Space Expo in Noordwijk! Ze kregen complimenten voor de 
decoratie, ze hebben veel decoratie gekregen van Ambers 
oma. Eerst moest het draaiende gedeelte het karretje 
voorstellen, maar dat werkte niet. Dus werd dat een 
onderdeel van de attractie. Er kwam een oogbal op en zo 
de naam: De Doorgeslagen Oogbal. 
 
 


