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Nieuwsbrief van  
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Agenda 
wo 16 januari groep 1C naar Mama Coelia, 11.00-12.00 uur 
do 17 januari schoonmaakavond groepen 1 en 2, 19.15-20.15 uur 
vr 18 januari  groep 1B naar Mama Coelia, 09.00-10.00 uur 
vr 18 januari groep 1A naar Mama Coelia, 10.30-11.30 uur 
do 24 januari  excursie groepen 4 naar NEMO (lunch mee) 
 

 

Techniekmaand “Techniek in en vanuit de dierenwereld”  
van start! 

Gisteren is de techniekmaand over Techniek in en vanuit de 
dierenwereld met de Mad 
Science Show van start 
gegaan. Wat was het weer 
gaaf!  

 
De kinderen hebben hierdoor veel zin gekregen om te 
beginnen met de activiteiten in het atrium en de 
opdrachten in de klas. Woensdagochtend is de eerste 
groep van start gegaan in het atrium. Bij deze wensen 
wij alle kinderen veel plezier! Wilt u ook nog helpen? 
Schrijf u dan in op de lijst bij de klas. 
 

Schoonmaakavond in de groepen 1 en 2 
Donderdag 17 januari willen wij tussentijds de lokalen van de groepen 1 en 
2 schoonmaken van 19.15 tot 20.15 uur.  

Wij zouden het fijn vinden als een aantal ouders ons kan helpen. Graag 
inschrijven in de klas van uw kind. Alvast hartelijk bedankt! 

 
 

Ouderbijdrage 2018-2019 (bericht van de oudervereniging) 
Op 15 oktober heeft de jaarvergadering van Oudervereniging De Kwikstaart plaats gevonden, 
daarbij is, met goedkeuring van de aanwezige leden, de ouderbijdrage voor dit schooljaar 
vastgesteld op € 44,00 per leerling. Daarmee hebben we de hoogte van het bedrag wederom 
kunnen handhaven.  
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Inning van de ouderbijdrage door ClubCollect  
In de eerste week van november 2018 is de mail voor de inning van de ouderbijdrage door 
ClubCollect verstuurd. Velen van u hebben daarop de ouderbijdrage inmiddels voldaan, 
waarvoor dank! 
 
We willen de ouders die de ouderbijdrage nog niet hebben voldaan, verzoeken dit zo snel 
mogelijk alsnog te doen. Alleen op deze wijze kunnen wij als oudervereniging de nog 
geplande activiteiten laten doorgaan. Mocht u de mail van ClubCollect kwijt zijn, stuur dan een 
mailtje naar ouderverenigingkwikstaart@gmail.com.  
 
Betaling van ouderbijdrage rechtstreeks op de bankrekening 
Ouders die niet wensen te betalen via ClubCollect of indien wij u via ClubCollect niet hebben 
kunnen bereiken, kunnen de ouderbijdrage ook rechtstreeks overmaken op 
bankrekeningnummer NL11ABNA0428674887 ten name van “Ouderver De Kwikstaart”, onder 
vermelding van de naam en de klas van de leerling.   
 
De jaarlijkse ouderbijdragen maken het organiseren van de schoolactiviteiten mogelijk. 
Samen met de leerkrachten van De Kwikstaart zorgt de oudervereniging voor o.a. het 
sinterklaasfeest, de kerstviering en schoolreis. Ook excursies worden dankzij de 
ouderbijdragen mogelijk gemaakt.  
 
Extra bijdrage  
Wilt u een extra bedrag schenken aan de oudervereniging dan is dat mogelijk. In de email 
staat onder het factuurnummer een regel: “Stel een vraag over deze factuur”. Als u daarop 
klikt, kunt u aangeven wat u extra wilt betalen. De extra giften zullen gebruikt worden voor 
investeringen voor informatievoorziening, documentatiecentrum en/of andere activiteiten van 
de oudervereniging. Kijk voor meer informatie in de schoolgids of op 
http://www.dekwikstaart.nl/informatie/oudervereniging. Vragen? Stel ze via: 
ouderverenigingkwikstaart@gmail.com.  
Met vriendelijke groet,  
Oudervereniging De Kwikstaart  
 

Nieuwsbrief van Videt 
Voor de nieuwsbrief van Videt met de activiteiten voor jong en oud in Uithoorn klikt u op het 
onderstaande logo van Videt. 
 

 
 

KnA start muziekproject én jeugdorkest voor kinderen! 
(ingezonden bericht) 
Muziekvereniging KnA is al een paar jaar zeer actief en succesvol met het muziekproject voor 
ouderen, de Middelbare Muziek Meesters. Nu komt er een dergelijk project voor kinderen 
tussen de 8 en 12 jaar, gefinancierd met een donatie van de Lions Uithoorn. 
 
Het project heet KnA Music Kids; de kinderen krijgen gedurende 20 weken les op een 
instrument tegen gereduceerd tarief. Na 10 weken start ook het nieuw op te richten 
Jeugdorkest van KnA. De deelnemers aan het project volgen de laatste 10 weken van de 
lessen ook de repetities van het Jeugdorkest. 
 
Niets is zo leuk als samen muziek maken! Een instrument bespelen is leuk maar in een orkest 
spelen maakt het echt nog veel leuker. Wanneer kinderen al muzieklessen volgen zijn ze ook 
van harte welkom in het Jeugdorkest, dit orkest is voor kinderen tussen de 8 en 16 jaar. Het 
project wordt natuurlijk afgesloten met een concert en vanaf september starten de nieuwe 
repetities dan weer. 
 
De introductiemiddag van KnA Music Kids is op zondag 3 februari, vanaf 10 februari starten 
de lessen al! Binnenkort volgt meer informatie m.b.t. de kosten etc. Houd de kranten, website 
en Facebook in de gaten. 
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