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DDee  KKwwiikkfflliittss  
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 

Agenda 
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 
ma 11 maart briefing schoolvoetbalcoaches, 19.30 uur 
wo 13 maart Schoolvoetbal Fairplay Cup, 12.30-16.00 uur 
vr 15 maart landelijke onderwijsstaking 
 
 

Nieuwe schooltijden vanaf het schooljaar 2019-2020 
Afgelopen schooljaar is de wens vanuit school geuit om de schooltijden aan te passen. Hierbij 
was het uitgangspunt om naar gelijke lestijden voor alle groepen te gaan. In de huidige situatie 
hebben we te maken met de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw, die allemaal iets 
andere schooltijden hebben. Om meer mogelijkheden te krijgen voor scholing, voor 
ontwikkeling, gesprekken en afstemming is het noodzakelijk om daar een slag in te slaan. 
 
De medezeggenschapsraad (MR) heeft terecht aangegeven dat we 
hier de tijd voor moeten nemen en ouders voldoende moeten 
informeren over het hoe en het waarom. Daar hebben we gehoor 
aan gegeven en ook hebben we meerdere mogelijke modellen van 
schooltijden toegelicht. Alle modellen hebben voordelen en 
nadelen. Alleen verschilt per model de grootte van de verandering 
op het dagelijks partoon en op de organisatie. Er is een peiling 
onder de ouders uitgezet, alsook onder het team. Daaruit kwam 
naar voren dat het continurooster niet voldoende gedragen werd, 
door zowel de ouders als de teamleden.  
 
Vorig week maandag is tijdens een MR-vergadering gesproken over het model wat de minste 
impact heeft, maar wat mogelijkheden biedt voor het versterken van het onderwijs en dan 
komen we het dichtst bij model 1. Dat er aanpassingen nodig zijn, is inherent aan 
veranderingen, maar model 1 heeft de minste hobbels. De MR heeft daarom met dit model 
ingestemd. We behouden de tussenschoolse opvang, we behouden een lesvrije 
woensdagmiddag en daarnaast hebben we tijdens extra lesvrije dagen meer mogelijkheid 
voor scholing voor het gehele team en overleg. We zullen bij de planning van de data van de 
extra lesvrije dagen voor komend schooljaar kijken naar andere basisscholen in Uithoorn, die 
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reeds met andere schooltijden werken en mogelijk die lesvrije data overnemen. Aan het eind 
van het schooljaar wordt deze planning geëvalueerd. Op jaarbasis zijn er het komende 
schooljaar tien lesvrije schooldagen. Deze dagen maken wij bekend in de Bewaarflits 2019-
2020 die u op vrijdag 28 juni 2019 ontvangt. Deze data vindt u daarna terug in de jaarkalender 
en de Kwikflits. 
 
De schooltijden vanaf het schooljaar 2019-2020 zullen er voor alle groepen als volgt uitzien: 
 
Maandag:  8.30 uur - 12.00 uur  13.00 uur -15.00 uur 
Dinsdag:  8.30 uur - 12.00 uur  13.00 uur -15.00 uur 
Woensdag : 8.30 uur - 12.00 uur  
Donderdag:  8.30 uur - 12.00 uur  13.00 uur -15.00 uur 
Vrijdag:  8.30 uur - 12.00 uur  13.00 uur -15.00 uur 
 

Vakantierooster schooljaar 2019-2020 
De Uithoornse basisscholen zijn het onderstaande vakantierooster overeengekomen voor het 
volgende schooljaar. Dit rooster volgt het advies van de landelijke overheid en heeft de 
instemming van onze gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Let op: Door de data van 
de eindexamens kunnen de vakantieroosters van het Alkwin Kollege, Scholengemeenschap 
Thamen en de Praktijkschool Uithoorn afwijken van het vakantierooster van de basisscholen 
in Uithoorn. 
 
Herfstvakantie ma 21-10-2019 t/m vr 25-10-2019 
Kerstvakantie ma 23-12-2019 t/m vr 03-01-2020 
Krokusvakantie ma 17-02-2020 t/m vr 21-02-2020 
Paasvakantie vr 10-04-2020 t/m ma 13-04-2020 
Meivakantie ma 27-04-2020 t/m vr 08-05-2020 
Hemelvaart do 21-05-2020 t/m vr 22-05-2020 
Pinksteren ma 01-06-2020 t/m ma 01-06-2020 
Zomervakantie ma 06-07-2020 t/m vr 14-08-2020 
 
Zoals u in het bovenstaande artikel over de nieuwe schooltijden kunt lezen, komen hier nog 
tien lesvrije dagen bij. Het vakantierooster vindt u ook terug op onze website: 
www.dekwikstaart.nl. 
 

Fair Play Cup Uithoorn zoekt schoolvoetbalcoaches 
(bericht van de oudervereniging) 
De inschrijving voor de Fair Play Cup Uithoorn is gesloten en de 
teams zijn gevormd. Er is nog niet eerder zo’n groot aantal 
leerlingen aangemeld! Met zoveel enthousiasme belooft het een 
succesvolle editie van het Schoolvoetbal te worden.  
 
Hoewel de diverse 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). Zonder 
coach kan het team niet deelnemen aan het toernooi!  
 
De coaches zullen op maandag 11 maart om 19.30 uur een briefing krijgen op De Kwikstaart 
met uitleg en regels van het toernooi. In verband met het ontvangen van belangrijke informatie 
rondom dit toernooi moet van ieder team een begeleider aanwezig zijn. Heeft u interesse in 
deze taak? U kunt u zich opgeven door een mail te sturen naar ovdekwikstaart@hotmail.com 
of in te schrijven op het teamindelingsformulier dat vanaf vanmiddag boven en beneden op de 
prikborden in de gang hangt.  
 
Wij gaan er vanuit dat het een mooi en sportief schoolvoetbaltoernooi gaat worden!  
Met vriendelijke groet, 
Sportcommissie De Kwikstaart 
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