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DDee  KKwwiikkfflliittss  
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

Agenda 
do 7 februari sluiting inschrijving schoolvoetbal op 13 maart  
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 
do 28 februari groepen 2 naar Restaurant Sjiek aan de Amstel (incl. lunch) 
vr 1 maart rapport en praatpapier mee 
di 5 maart groepen 1A 1C naar Restaurant Family Uithoorn 
di 5 maart rapportgesprekken 
do 7 maart groep 1B naar Restaurant Family Uithoorn 
do 7 maart rapportgesprekken 
wo 13 maart Schoolvoetbal Flairplay Cup, 12.30-16.00 uur 
vr 15 maart landelijke onderwijsstaking 
 
 

Het restaurant in de groepen 1 en 2 
De komende weken gaan wij in de groepen 1 en 2 werken met het thema “het restaurant”. De 
kinderen zijn al naar hartelust aan het koken, bakken, tafels dekken en eten en drinken 
serveren in het restaurant in de klas. 
 
Groepen 1 
Omdat het natuurlijk heel leuk is om naar een echt restaurant te gaan, hebben we het 
restaurant Family Uithoorn gepolst. Zij reageerden heel enthousiast en we zijn nu van harte 
welkom in hun restaurant! 

 
Op dinsdag 5 maart gaan er twee 
groepen 1 (1A en 1C) naar de Family 
en op donderdag 7 maart een groep 
(1B). Hiervoor zoeken we natuurlijk 
ouders die ons kunnen brengen en 
halen op die dagen. De intekenlijsten 
hangen vanaf morgen in de groep van 
uw kind. Hierop kunt u ook de juiste 

tijden zien. Van harte aanbevolen! 
 
Groepen 2 
De groepen 2 mogen op donderdag 28 februari met alle kinderen van de groepen 2 naar 
Restaurant Sjiek aan de Amstel.  
 
Daarom zullen de kinderen van de groepen 2 die dag niet overblijven op school of thuis een 
broodje eten. We krijgen een rondleiding in de keuken en de bar en alle kinderen zijn 
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uitgenodigd voor een heerlijke lunch! 
De kinderen worden ook nog 
verwend met lekkers van De Zoete 
Zonde!   
 
Voor dit bezoek zijn wij op zoek naar 
ouders die ons willen helpen met 
rijden en begeleiden. Hulpouders 
mogen gezellig mee eten! Heeft u tijd 
om ons te helpen op donderdag 28 
februari? Geeft u zich dan op, de 
inschrijflijst hangt in de klas.  
 
We zijn verdeeld in twee groepen en 
gaan op twee tijden op bezoek. 

 Groepen 2D en 2C (de groepen van juf Nina en juf Vera/Betty):  
Zij zijn van 11.00 tot 12.45 uur bij Sjiek en hebben van 10.30 tot 13.00 uur hulp nodig.  

 Groepen 2A en 2B (de groepen van juf Nathalie en juf Marga):  
Zij zijn van 12.00 tot 13.45 uur.bij Sjiek en hebben van 11.30 tot 14.00 uur hulp nodig. 

 

Rapportgesprekken op 5 en 7 maart 2019 
Op vrijdag 1 maart 2019 krijgen de leerlingen van de groepen 2 tot en met 8 het eerste rapport 
mee naar huis. Op dinsdag 5 en donderdag 7 maart 2019 worden de rapportgesprekken 
gehouden, waarin u als ouder de vorderingen van uw zoon of dochter hoort. Het gesprek gaat 
ook over zijn of haar algemene ontwikkeling. De rapportgesprekken zijn niet bedoeld om 
problemen te bespreken. In dat geval maken wij een aparte afspraak en plannen meer 
gesprekstijd in. Vanaf dinsdag 12 februari hangt in iedere klas een intekenlijst. Ouders met 
meer dan twee kinderen kunnen maandagmiddag 11 februari al inschrijven. 
 
De leerlingen van de groepen 3 en 4 mogen (als de ouders dat prettig vinden) aanschuiven bij 
het gesprek. De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 verwachten wij samen met hun 
ouders tijdens de gesprekken. De leerkrachten zullen het praatpapier met het rapport mee 
naar huis geven, zodat u thuis kunt bespreken en noteren wat u met de leerkracht wilt 
overleggen. Het praatpapier heeft een belangrijke rol in de gesprekkencyclus en is de 
documentatie waarin de ontwikkelingen worden gedeeld tussen leerling-ouder-leerkracht. 
Vergeet u alstublieft het praatpapier niet mee te nemen naar het rapportgesprek! 
 

Verslag van de medezeggenschapsraad 
Op 28 januari kwam de medezeggenschapsraad (MR) bij elkaar om de volgende punten te 
bespreken.  
 
Wijziging schooltijden  
We hebben gesproken over de uitslag van de enquête en de mening van de leerkrachten over 
de wijziging van de schooltijden. We hebben gezamenlijk (de oudergeleding en de 
leerkrachtgeleding van de MR) een eenduidig advies uitgesproken naar Boudewijn van 
Stuijvenberg, de directeur. Het definitieve besluit omtrent de schooltijdenwijziging wordt 
volgende week in de Kwikflits bekend gemaakt. 
 
Personeelstekort en vervanging  
Er wordt veel tijd en moeite gestoken in het vinden van vervanging. Een vacature staat uit bij 
gespecialiseerde uitzendbureaus en De Kwikstaart is actief op social media. Boudewijn geeft 
nadrukkelijk aan dat kwaliteit van de sollicitant te allen tijde voorop blijft staan. Meer hierover 
hebben de ouders al kunnen lezen in de Kwikflits van 16 januari 2019. 
 
Schoolplan 2019 – 2023  
De Kwikstaart heeft een schoolplan gemaakt voor de aankomende vier jaar. Hier is een groep 
leerkrachten mee bezig geweest. Op stichtingsniveau is de totstandkoming van dit plan 
begeleid. Boudewijn heeft dit plan toegelicht aan de MR.   
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Oudertevredenheidsonderzoek 
De Kwikstaart heeft een onderzoeksbureau ingeschakeld dat een tevredenheidsonderzoek 
gaat uitvoeren onder ouders, leerkrachten en leerlingen. De vragenlijsten zijn doorgesproken 
en meegegeven aan alle MR leden om eventueel nog wijzigingen of toevoegingen voor te 
stellen.  
 
Landelijke onderwijsstaking 15 maart 2019  
We hebben gesproken over de onderwijsstaking en hoe de leerkrachten van De Kwikstaart 
hierin staan. De oudergeleding heeft verzocht tijdig te communiceren welke leerkrachten gaan 
staken, zodat de ouders opvang kunnen regelen. Op dit moment wordt geïnventariseerd welke 
leerkrachten gaan staken. Volgende week worden de ouders hierover geïnformeerd. 
 
Voor vragen aan de MR mag je altijd een mail sturen naar mr@dekwikstaart.nl. 
Hartelijke groet namens de MR 
Leerkrachten:  Alma Bax & Marieke van Dantzig 
Ouders:  Lisette Bruijnis, Pim Jannink, Eveline Luders, & Esther Schreuder  
 

Inschrijving schoolvoetbal tot en met morgen mogelijk 
In de loop van morgen 6 februari 2019 worden de inschrjiflijsten voor het 
Schoolvoetbaltoernooi Fairplay Cup dat op woensdag 13 maart 2019 wordt gehouden, 
weggehaald. Daarna is er geen mogelijkheid tot inschrijving meer. Schrijf dus nog snel in! 
 
 

mailto:mr@dekwikstaart.nl

