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Agenda 
vr 30 november groepen 1 en 2 vrij 
wo 5 december Sinterklaasviering, eindtijd 12.30 uur 
ma 10 december kerstversiering aanbrengen, vanaf 19.00 uur 
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 
 

 

Sinterklaas bezoekt De Kwikstaart op 5 december 
Zoals u vorige week al in de Kwikflits 
hebt kunnen lezen staat er sinds vorige 
week een grote tent in het atrium. 
Via brieven hebben de kinderen 
gehoord dat Vakantiepiet bij ons op 
school aan het kamperen is! Hij was 
nog nooit op vakantie geweest, maar 
heeft het hier in Uithoorn erg naar zijn 
zin. Hij is al naar Artis geweest, naar 
zwembad de Otter en hij gaat 
ongetwijfeld nog wel meer dingen doen 
in de omgeving. U zult hierover vast wel 
meer horen van uw kind. Ook kunt u de 
tent in de gaten houden, want er komen 
steeds wat attributen bij. 
 

 
Verder mochten de kinderen afgelopen 
maandag hun schoen zetten van Piet en 
vertelde hij ook dat Sinterklaas op 5 
december onze school komt bezoeken! De 
school zal iets eerder open zijn, om 8.15 uur 
en het is de bedoeling dat alle kinderen 
gezamenlijk met de klas naar het atrium 
zullen gaan om Sinterklaas te verwelkomen. 
De ouders wordt verzocht om op tijd te komen 
en om 8.30 uur uiterlijk weer te vertrekken. 
Het atrium zal namelijk stampvol met kinderen 
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zitten en Sinterklaas en zijn Pieten moeten ook nog een plaatsje krijgen!  
 
Ter herinnering: de kinderen vanaf groep 5 mogen hun surprise (zonder inpakpapier, met aan 
de buitenkant een envelop met een gedicht erin (geen naam op de envelop) op maandag 3 
december of dinsdag 4 december om 8.30 uur of om 13.15 uur meenemen naar school. Op 
dinsdagmiddag 4 december is er een tentoonstelling van de gemaakte surprises. Dit is voor 
de kinderen en zal dus plaatsvinden onder schooltijd. Ouders hebben dinsdagmiddag 
eventueel de gelegenheid om nog even bij de surprises te kijken. Wilt u uw kind op woensdag 
een grote plastic tas meegeven, voor knutselwerkjes die deze week wellicht meegegeven 
worden? En belangrijk om niet te vergeten: de school gaat om 12.30 uur uit in plaats van 
12.15 uur! We wensen u een prettige Sinterklaasviering!  
 

Bericht vanuit de MR betreffende schooltijdenwijziging 
In navolging van het stuk dat u donderdag 15 november jl. is toegestuurd en naar aanleiding 
van de vragen die we hebben ontvangen, hebben wij in onderstaand stuk getracht nog meer 
helderheid te geven over de wijziging van de schooltijden. 

Professionalisering & nut voor de leerling 
Wij willen op De Kwikstaart het beste onderwijs geven met de beste leerkrachten. Dit is 
natuurlijk in het belang van uw kind. Om dit voor elkaar te kunnen krijgen is het van groot 
belang om gezamenlijke scholings- en overlegmomenten te plannen. Dit is nu niet 
realiseerbaar omdat leerkrachten in verschillende bouwen (onder-, midden-, bovenbouw) 
verschillende uren maken. 

De professionalisering waar wij op inzetten is: 

 het versterken van de onderwijsdidactiek 

 professioneel overleg om te analyseren en te reflecteren  

 efficiënt leerrendement bereiken  

 met regelmatig overlegmomenten plannen om de onderwijsdoelen van de 
hoofdvakken te kunnen behalen 

 inzichtelijk maken van de onderwijsdoelen 

 inhoudelijke samenwerking versterken. 

Dit vraagt om ruimte in tijd. Doordat wij in het onderwijs veel diverse zaken aanpakken en 
willen onderhouden of willen uitbouwen is deze ruimte in tijd noodzakelijk. Met minimaal 10 
gezamenlijke dagen kunnen we dit realiseren. De vraag wat de leerlingen hieraan hebben, is 
dat wij gerichter, bewuster, maar zeker ook beter onderbouwd, leerlingen kunnen sturen en 
begeleiden in hun onderwijsproces.  

Door het aanpassen van de schooltijden komt er meer structuur, rust en regelmaat in de 
school en in de dagindeling van de kinderen.  
 
Uren, cijfers en getallen, hoe zit het precies? 
Op dit moment maakt de onderbouw minder dan het minimale aantal uren van 940 uur, de 
groepen 5 t/m 8 compenseren dit daarentegen door ruim 1000 lesuren te maken. Zo komen 
de leerlingen aan het einde van hun basisschooltijd aan de wettelijk, vastgestelde 7520 
lesuren. Door het wijzigen van de schooltijden, trekken we het aantal lesuren gelijk voor alle 
leerlingen. Daarmee wordt ervoor gezorgd dat het personeel breder ingezet kan worden, wat 
ten goede komt aan de continuïteit van het onderwijs van uw kind. 

Het totaal aantal uren van de eerder genoemde modellen zorgt ervoor dat op jaarbasis 10 
lesvrije dagen ontstaan die ruimte creëren om onder andere de gestelde 
kwaliteitsverbeteringen te kunnen realiseren. In de huidige situatie zijn deze vrije dagen als 
volgt ingedeeld: 

 de kleutervrije dagen, voor een deel 

 de studiedag in januari 

 de overgangsgesprekken in juli  
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Deze dagen waren voor de onderbouw al in de jaarkalender meegenomen, maar boden voor 
de midden- en bovenbouw geen ruimte. Door het gelijk maken van de schooltijden, zijn deze 
uren wel over alle groepen te verdelen. 

Voor volgend schooljaar zult u ruimschoots van tevoren op de hoogte gebracht worden van de 
planning en spreiding van de lesvrije dagen voor uw kind middels de Bewaarflits. 

Overleg met Solidoe 
Op dit moment wordt er met regelmaat overlegd over de op handen zijnde 
schooltijdenveranderingen waarin de drie modellen worden besproken en ook de 
consequenties daarvan. 

Tijdspad 

 in de week van 17 december zal de MR de ouders raadplegen, d.m.v. een enquête 

 begin februari wordt duidelijk welke schooltijden we vanaf 2019-2020 zullen hanteren 

Wij hopen u hiermee zo volledig mogelijk op de hoogte te hebben gebracht. Mocht u 
desondanks nog behoefte hebben aan een mondelinge toelichting,  dan verzoeken wij u te 
mailen naar mr@dekwikstaart.nl. 

Van Sintversiering naar kerstsfeer 
Maandag 10 december vanaf 19.00 uur willen wij de school weer in kerstsfeer brengen. Vele 
handen maken licht werk, dus wie komt ons helpen? Het wordt een gezellige avond en alle 
ouders van de kinderen uit de groepen 1 t/m 8 zijn van harte welkom. Wanneer u een hoge 
trap mee wilt nemen, heel graag. U kunt zich aanmelden via de intekenlijst bij de 
groepsleerkracht of door een e-mail te sturen naar annemieke@dekwikstaart.nl. Alvast 
bedankt. 
 

Teken ook voor een rookvrij schoolplein (ingezonden bericht) 
Wie wil zijn kinderen niet rookvrij laten opgroeien? Wij samen kunnen voorkomen dat 
spelende kinderen meeroken of sterker nog, dat ze later zelf gaan roken. Een eerste stap is 
snel gezet. Te beginnen bij schoolpleinen. Teken ook om Brede School Legmeer rookvrij te 
maken! 
 
Hoe meer mensen tekenen, hoe makkelijker het wordt de bestuurders van de school te 
overtuigen van een helder rookvrijbeleid. En dat is nodig om kinderen gezond en ook écht 
rookvrij te laten spelen. Klik op onderstaande link om te tekenen voor een rookvrij schoolplein 
 
https://rookvrij.nl/locatie/schoolplein/brede-school-legmeer-
uithoorn?utm_source=Email&utm_medium=Share&utm_campaign=Schoolplein 
 

Nieuwsbrief van Videt 
Voor de laatste nieuwsbrief van Videt met activiteiten voor alle leeftijden in Uithoorn klikt u op 
het onderstaande logo van Videt. 
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