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DDee  KKwwiikkfflliittss  
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

Agenda 
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 
do 24 januari  excursie groepen 4 naar NEMO (lunch mee) 
 

 
 

De Kwikstaart helemaal in kerstsfeer 
Via deze weg willen we alle ouders bedanken die maandagavond hebben geholpen met het 
aanbrengen van de kerstversiering. De school ziet er echt prachtig en sfeervol uit. De 
kinderen keken hun ogen uit toen ze dinsdagochtend binnen kwamen en alle lichtjes zagen 
twinkelen.   
 

Volg ons op LinkedIn 
De Kwikstaart heeft sinds kort een bedrijfsprofiel op LinkedIn. Dit medium 
willen wij onder andere gebruiken voor het delen van onze 
personeelsvacatures. U vindt ons op LinkedIn door te klikken op  
 
https://www.linkedin.com/company/35456437/admin/. 
 
Alvast bedankt voor het volgen van ons profiel en het delen van onze 
vacatures via uw netwerk. 

 

Schoolondersteuningsprofiel 
De Kwikstaart maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsverband Amstelronde, waarin de 
basisscholen in Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer samenwerken en proberen om passend 
onderwijs zo goed mogelijk te realiseren. Elke basisschool stelt zijn eigen 
schoolondersteuningsprofiel op, waarin de school aangeeft welke ondersteuning de school 
kan bieden aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. Onlangs heeft de 
medezeggenschapsraad ons schoolondersteuningsprofiel voor de periode 2019-2023 
goedgekeurd. Mocht u interesse hierin hebben, dan kunt u het downloaden op 
www.dekwikstaart.nl bij downloads. 
 
Wilt u meer weten over het Samenwerkingsverband Amstelronde, kijk dan eens op 
www.amstelronde.nl. Vragen over passend onderwijs kunt u uiteraard altijd stellen aan de 
leerkrachten, onze interne begeleiders of de directeur. 
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Hulpouders gezocht voor De Techniekweek 
Van woensdag 9 januari t/m vrijdag 1 februari 2019 
is de Techniekweek weer op De Kwikstaart! Deze 
keer zal de techniekweek een maand duren en in 
het teken staan van “Techniek in en vanuit de 
dierenwereld”.  
 
Naast een show van Mad Science hebben we ook 
weer een moment waarop de kinderen 
verschillende activiteiten doen in het atrium. Voor 
deze activiteiten hebben wij ouders nodig die de kinderen willen helpen en begeleiden. Daar is 
geen technische studie voor nodig. U kunt vanaf nu inschrijven op de lijst bij de klas. 
Hieronder kunt u zien wanneer de klas van uw kind de activiteiten in het atrium heeft. Wij 
hopen op uw hulp, zodat wij er weer een onvergetelijke techniekmaand van kunnen maken! 
 

Datum Tijd Groep 

Woensdag      9 januari 8.30 – 12.00 uur 3A 

Donderdag    10 januari 8.30 – 12.00 uur 
13.15 – 15.15 uur 

3B 
1A 

Vrijdag           11 januari 8.30 – 12.00 uur 4C 

Maandag       14 januari 8.30 – 12.00 uur 
13.15 – 15.15 uur 

8A 
1B 

Dinsdag        15 januari 8.30 – 12.00 uur 
13.15 – 15.15 uur 

8C 
2D 

Woensdag    16 januari 8.30 – 12.00 uur 4A 

Donderdag   17 januari 8.30 – 12.00 uur 
13.15 - 15.15 uur 

4B 
2C 

Vrijdag         18 januari 8.30 – 12.00 uur 3C 

Maandag      21 januari 8.30 – 12.00 uur 
13.15 – 15.15 uur 

5A 
2B 

Dinsdag        22 januari 8.30 – 12.00 uur 
13.15 – 15.15 uur 

5B 
1C 

Woensdag    23 januari 8.30 – 12.00 uur 5C 

Donderdag   24 januari 8.30 – 12.00 uur 6A 

Vrijdag          25 januari 8.30 – 12.00 uur 6B 

Maandag      28 januari 8.30 – 12.00 uur 
13.15 – 15.15 uur 

6C 
2A 

Dinsdag        29 januari 8.30 – 12.00 uur 7A 

Woensdag    30 januari  8.30 – 12.00 uur 7B 

Donderdag    31 januari 8.30 – 12.00 uur 7C 

Vrijdag           1 februari 8.30 – 12.00 uur 8B 

 

Mad Science komt terug met te gekke nieuwe lessen! 
Na een knallende aftrap met een spectaculaire, nieuwe 
science show op 8 januari 2019, kunnen leerlingen van de 
groepen 3 t/m 8 zich inschrijven voor de naschoolse 
wetenschap- en techniekcursus.  
 
De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor 
deelname ook geschikt is voor kinderen die al eerder 
hebben meegedaan. De cursus is op dinsdag om 15:30 
uur, vanaf 29 januari 2019. De lessen duren een uur.  
 

De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten, 
proefjes en demonstraties. Elke les staat een nieuw thema centraal en wordt de wetenschap 
en techniek die daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een 
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echte wetenschapper! Na afloop van de show wordt de 
cursusinformatie aan de kinderen meegegeven.  
 
Minimaal 15 en maximaal 24 kinderen per cursusgroep. 
Inschrijven kan tot en met 21 januari 2019. Schrijf alvast in op 
https://nederland.madscience.org/ 
 

De groepen 4 gaan naar NEMO  
Op donderdag 24 januari gaan de groepen 4 een bezoekje brengen aan het NEMO Science 
Museum in Amsterdam. Daar krijgen ze onder andere een les over zeepbellen. We hebben 
daarvoor vervoer nodig voor ongeveer 27 leerlingen per groep.  
 

Zou u het leuk vinden om mee te gaan 
naar NEMO, dan kunt u inschrijven op de 
intekenlijst die bij de groep van uw zoon of 
dochter hangt. U neemt dan het aantal 
kinderen mee waarvoor u gordels in de 
auto heeft.  
 
Parkeren kan vlakbij NEMO bij Parking 
Centrum Oosterdok. Parkeerbonnen mag 
u declareren.  
 
We vertrekken om 9.10 uur van school en 

eten om 13.00 uur in NEMO. Iedereen blijft deze dag over, dus graag in een tas (met naam!) 
brood, fruit en drinken meegeven. Uiterlijk 14.00 uur vertrekken we vanuit de parkeergarage 
naar school, waarvandaan de kinderen op de gewone tijd weer naar huis gaan. Uw kind is zelf 
verantwoordelijk voor zijn spulletjes!  
 

Voorleeskampioen Basisschool de Kwikstaart 
(verslag van vier leerlingen) 
Op 28 november 2018 hielden wij een voorleeswedstrijd voor groep 7 en 8. Uit de groepen 8 
was Meike de groepskampioen. Uit de groepen 7 was Indy de groepskampioen. Indy ging als 
eerste voorlezen uit de heksen van Roald Dahl. Het was een leuk en spannend stukje. Indy 
deed het heel goed. Daarna mocht Meike voorlezen, zij las voor uit “Hoe overleef ik mijn 
eerste zoen”. Dit boek is geschreven door Francine Oomen. Het stukje van Meike was heel 
leuk, het ging over de tien tips van tongzoenen: we moesten er erg om lachen. Na het 
voorlezen ging de jury even overleggen wie de winnaar zou worden, het was heel spannend. 
Maar De winnaar was Meike. Zij mag naar de regionale voorleeswedstrijd.  
Indira, Mees, Isabel en Isabelle, groep 8A 

https://nederland.madscience.org/

