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DDee  KKwwiikkfflliittss  
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

Agenda 
ma 11 t/m do 14 februari adviesgesprekken groepen 8 
ma 18 t/m vr 22 februari krokusvakantie 
ma 25 t/m wo 27 februari studiedagen, alle leerlingen zijn vrij 
vr 1 maart rapport mee 
di 5 maart rapportgesprekken 
do 7 maart rapportgesprekken 
wo 13 maart Schoolvoetbal Flairplay Cup, 12.30-16.00 uur 
vr 15 maart landelijke onderwijsstaking 
 
 

Landelijke onderwijsstaking op 15 maart 2019 
De AOb gaat samen met FNV Onderwijs en Onderzoek actie voeren in de week van  
11 maart 2019 voor meer investeringen in het onderwijs. De bonden roepen leden uit alle 
onderwijssectoren op om mee te doen. De week wordt afgesloten met een landelijke 
onderwijsstaking op 15 maart 2019 op het Malieveld in Den Haag. Het wordt een brede 
staking van leraren in het basisonderwijs, het middelbaar onderwijs, het hoger onderwijs en 
het wetenschappelijk onderwijs. 
 

 
 
De verwachting is dat niet alle leerkrachten van onze school gaan staken. Staken is een recht, 
waarmee wij uiteraard rekening hebben te houden. De stakende leerkrachten zullen een 
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gezamenlijke brief aan de ouders van hun groep sturen. De groepen van de stakende 
leerkrachten krijgen deze dag geen les en er wordt ook geen vervanging geregeld. De 
groepen van de leerkrachten die niet staken, krijgen gewoon les. De brief van de leerkrachten 
wordt in de week vóór de krokusvakantie aan de ouders van de desbetreffende groepen 
verzonden, zodat ouders voldoende tijd hebben om indien nodig opvang voor hun kind(eren) 
te regelen.  
 
Wij hopen weer op uw begrip en steun voor deze helaas noodzakelijke onderwijssstaking. Wilt 
u meer weten over deze staking kijk dan eens op: 
 
https://www.aob.nl/nieuws/actieweek-in-maart-voor-meer-investeringen-onderwijs/ 
 
https://www.fnv.nl/over-fnv/nieuws/nieuwsarchief/2019/januari/FNV-en-AOb-landelijke-
onderwijsstaking-op-15-maart-voor-meer-investeringen-onderwijs/ 
 

Schoolvoetbal Flairplay Cup op woensdag 13 maart 2019 
(bericht van de oudervereniging) 
Op dit moment zijn basisscholen De Kwikstaart, De Zon, Toermalijn, De Vuurvogel, ‘t 
Startnest, De Kajuit, het Duet en De Springschans samen met Videt bezig om ook dit jaar 
weer een fantastisch schoolvoetbaltoernooi te organiseren; de Schoolvoetbal Fairplay Cup 
Uithoorn. Dit sportspektakel zal worden gehouden op één middag:  
 
woensdag 13 maart 2019 tussen 12.30 en 16.00 uur  
bij voetbalvereniging Legmeervogels Uithoorn 
 
De prijsuitreiking zal rond 17.00 uur plaatsvinden. Evenals voorgaande jaren zijn er aan de 
deelname geen kosten verbonden.  
De kinderen met een continurooster zullen, als zij meedoen, eerder vrij krijgen zodat zij ook op 
tijd op locatie kunnen zijn. 
 
Omdat de organisatie dit jaar door de bovengenoemde scholen zelf geregeld wordt, en wij niet 
alleen de voetbaluitdaging willen benadrukken, zullen wij ook het Fairplay gedeelte extra 
zichtbaar maken. Dit betekent dat de teams (en supporters) per wedstrijd ook beoordeeld 
zullen worden met Fairplay punten (sportief spel, gedrag, omgang met tegenstander en eigen 
team etc.) Bij teams die zich niet op een correcte manier gedragen, zullen geen Fairplay 
punten toegekend worden. Uiteindelijk zullen alle punten van elk team bij elkaar opgeteld 
worden en daar komt dan de eindwinnaar uit. 
 
De indeling van groep 5 en 6 zal als volgt zijn: 
- Toernooivorm bij de groepen 5 en 6, geen mix van klassen.  
- Spelen op kwart veld hun eigen toernooi, zonder keeper. 
- Punten worden verdiend door middel van het winnen van wedstrijden en Fairplay 

punten. Na afloop is er een winnaar van groep 5 en 6. 
- Max aantal spelers per team is 10 (4 wissels). Als er een mix team is, zal deze in groep 

6 meespelen. 
  
De indeling van groep 7 en 8 zal als volgt zijn: 
- Toernooivorm bij de groepen 7 en 8, geen mix van klassen.  
- Spelen op half veld hun eigen toernooi met keeper. 
- Punten worden verdiend door middel van het winnen van wedstrijden en Fairplay 

punten.  
- Na afloop is er een winnaar van groep 7 en 8. 
- Max aantal spelers per team is 12 (4 wissels). Als er een mix team is, zal deze in groep 

8 meespelen. 
 
Hoewel de scholen en Videt zich volledig inzetten, kunnen wij uiteraard niet zonder uw 
medewerking! Buiten het feit dat het fantastisch zou zijn als u de teams komt aanmoedigen, 
heeft elk team minimaal één coach nodig die verantwoordelijk is voor het team, zowel voor het 
voetbal als het gedrag (Fairplay). De coaches zullen vooraf een briefing krijgen met uitleg en 
regels van het toernooi. Heeft u interesse in deze taak? U kunt u zich opgeven via de 
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inschrijflijsten die bij het lokaal van uw kind hangen. Vergeet niet uw telefoonnummer en e-
mailadres te noteren, zodat wij u kunnen informeren over de gang van zaken! 
 
Om alles administratief te kunnen verwerken en de juiste indelingen qua teams te maken, 
hebben wij natuurlijk ook enige tijd nodig. Daarom vragen wij u om, als het zeker weten 
definitief is dat uw zoon/dochter mee wil doen aan het toernooi, uw kind vanaf  
 
donderdag 31 januari tot en met uiterlijk donderdagmorgen 7 februari in te schrijven 
voor het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi. Dit kan via de inschrijflijsten bij het lokaal 
van uw kind. 
 
Inschrijving na 7 februari is niet meer mogelijk, houd hier rekening mee! Wij gaan er vanuit dat 
het een mooi en sportief schoolvoetbaltoernooi gaat worden! 
 
Met vriendelijke groet,  
Sportcommissie De Kwikstaart 
ovdekwikstaart@hotmail.com 
 
 

Loopt u mee met de Lichtjesloop? 
(ingezonden bericht) 
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