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DDee  KKwwiikkfflliittss  
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 

Agenda 
wo 3 april podiumavonden 2C-3C-4C-5C-6A-7C, deuren open 18.15 uur, einde 20.30 uur 
do 4 april tryout podiumavond 2A-3A-4A-5A-6C-7B, aanvang 9.45 uur 
do 4 april podiumavonden 2A-3A-4A-5A-6C-7B, deuren open 18.15 uur, einde 20.30 uur 
vr 5 april groepen 1 en 2 vrij 
wo 10 april groepen 1 naar Speelboerderij Elsenhove 
vr 12 april groepen 2 naar Speelboerderij Elsenhove 
di 16 t/m do 18 april CITO Eindtoets groepen 8 
do 18 april eiertikken in de groepen 1 t/m 3 
do 18 april uiterste inschrijfdatum avondvierdaagse 
vr 19 april t/m vr 3 mei Paas- en meivakantie 
wo 8 mei groepen 1 naar speelbos (dichte schoenen, geen nette kleding!) 
ma 20 mei t/m do 23 mei avondvierdaagse 
ma 27 mei kleuterfeest groepen 1-2, schoolreis groepen 3-5, schoolreis groepen 6-7 
wo 29 mei sportdag Brede School Legmeer, groepen 3 t/m 8 
do 30 mei en vr 31 mei Hemelvaartsvakantie 
vr 7 juni groepen 1 en 2 vrij 
ma 10 juni Pinksteren, alle leerlingen vrij 
 
 
 

Hoe tevreden zijn onze leerlingen, ouders, en personeel? 
Graag informeren wij u over de tevredenheids-
onderzoeken die binnenkort op onze school onder 
leerlingen, ouders en medewerkers van start gaan. 
Hieronder leest u er meer over. 
 

Het oudertevredenheidsonderzoek 
Het onderzoek vindt plaats onder alle ouders. 
 
Doel van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek is te horen wat u van de school van uw kind(eren) vindt. Wij willen 
onder meer van u weten wat u vindt van het onderwijs, de algemene ontwikkeling van uw kind op 
school, de communicatie, de voorzieningen en de sfeer. Als wij weten wat ouders van de kwaliteit 
van onze school vinden, kunnen wij namelijk gericht werken aan verbetering van de kwaliteit. 
 
Werkwijze  
U krijgt op maandag 8 april 2019 van DUO Onderwijsonderzoek & Advies per e-mail een 
uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen. In deze e-mail vindt u een link waarmee u 
automatisch in het beginscherm van de vragenlijst terecht komt. Het invullen van de vragenlijst kost 
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circa 10-15 minuten. De mail gaat naar één ouder per gezin. Indien beide ouders een eigen 
woonadres hebben (volgens onze gegevens) krijgen zij ieder een eigen inlog.  
 
Vragenlijst 
De vragenlijst bestaat vooral uit stellingen die u kunt beantwoorden met de volgende 
mogelijkheden: ‘Helemaal mee oneens’, ‘Mee oneens’, ‘Niet mee eens, niet mee oneens’, ‘Mee 
eens’ en ‘Helemaal mee eens’. We willen u verzoeken de vragen zo openhartig mogelijk te 
beantwoorden, gebaseerd op uw eigen ervaringen. 
 
Privacy 
De samenwerking met DUO Onderwijsonderzoek & Advies voldoet aan de AVG die 25 mei 2018 is 
ingegaan. We willen benadrukken dat uw gegevens volstrekt anoniem worden behandeld. U kunt 
de vragenlijst dan ook zonder terughoudendheid invullen. Wanneer u meer informatie wilt over hoe 
DUO Onderwijsonderzoek & Advies met de privacy omgaan, verwijzen wij u graag naar de 
volgende website: http://www.duo-onderwijsonderzoek.nl/privacy/ 
 
Resultaten van het onderzoek 
De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd in onze Kwikflits zodra wij deze van DUO 
Onderwijsonderzoek & Advies hebben ontvangen. 
 
Heeft u vragen over het onderzoek, dan staat Raoul Hakkenberg van Gaasbeek (de projectleider) 
u graag te woord: 030-263 10 84 of u kunt een mail sturen naar: to@duo-onderwijsonderzoek.nl. 
Met het invullen van de vragenlijst laat u uw stem horen en levert u een constructieve bijdrage aan 
de school van uw kind(eren). Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 

Het leerlingtevredenheidsonderzoek 
Het leerlingtevredenheidsonderzoek wordt ook door DUO Onderwijsonderzoek & Advies voor onze 
school uitgevoerd. De leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8 zullen op school een online vragenlijst 
invullen, waarbij zij kunnen aangeven hoe (on)tevreden zij zijn met (onder andere) het onderwijs, 
de voorzieningen en de sociale veiligheid. Met dit onderzoek willen we een goed beeld krijgen van 
wat de leerlingen vinden van onze school. De uitkomsten zullen we gebruiken om de school verder 
te verbeteren.  
 
Privacy 
DUO Onderwijsonderzoek & Advies waarborgt de privacy van de leerlingen als volgt: 
- De leerkracht/school krijgt de antwoorden van de individuele leerlingen niet te zien. 
- DUO Onderwijsonderzoek & Advies garandeert de privacy van alle leerlingen en zorgt 

ervoor dat hun mening niet bij anderen terecht komt. De ingevulde antwoorden in de 
vragenlijst gaan rechtstreeks naar DUO Onderwijsonderzoek & Advies en het bestand met 
de antwoorden van de leerlingen wordt niet aan de school afgestaan. Bovendien zorgt DUO 
Onderwijsonderzoek & Advies ervoor dat individuele leerlingen in het rapport niet 
herkenbaar zijn. De antwoorden van de leerlingen worden nooit gekoppeld aan de naam of 
andere persoonsgegevens van de leerling.  

- DUO Onderwijsonderzoek & Advies werkt volgens de strikte eisen van de Autoriteit 
Persoonsgegevens.  

 
Afmelden 
Wanneer u niet wilt dat uw kind deelneemt aan het leerlingtevredenheidsonderzoek, dan kunt u uw 
kind afmelden door vóór 8 april 2019 een mail te sturen naar info@dekwikstaart.nl met de naam en 
de groep van uw kind. Uw kind zal de vragenlijst dan niet invullen. 
 
Vragen 

Mocht u vragen hebben over het onderzoek, dan staat Raoul Hakkenberg van Gaasbeek (de 
projectleider van DUO Onderwijsonderzoek & Advies) u graag te woord. Hij is bereikbaar via het 
telefoonnummer 030-263 10 84 of per e-mail: to@duo-onderwijsonderzoek.nl. 
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De groepen 1 en 2 gaan naar Elsenhove 
De groepen 1 en 2 gaan op de volgende data naar Speelboerderij Elsenhove in Amstelveen: 

 Groepen 1: Woensdag 10 april 2019 

 Groepen 2: Vrijdag 12 april 2019  
 
We zijn op zoek naar hulpouders om met ons mee te gaan. De intekenlijst ligt in de klas. De 
kinderen worden, zoals altijd, vanaf 8.20 uur in de klas verwacht. De kinderen worden in kleine 
groepjes verdeeld die begeleid worden door hulpouders en/of leerkrachten. Wij zorgen ervoor dat 
we op tijd weer terug zijn op school.  
 

 
 
Wij willen u het volgende vragen: 

 Wilt u zorgen dat uw kind voor schooltijd geplast heeft?  

 Wilt u het 10-uurtje (een pakje drinken en een koekje) meegeven voorzien van naam en 
groep? Wij verzoeken u geen trommels en bekers mee te geven. In de klas zal een krat 
klaar staan, waar het pakje drinken en het koekje in gedaan kan worden.  

 Wilt u uw kind kleding aantrekken, waarmee het de hele ochtend buiten kan vertoeven?  
 
In geval van regen gaat het gewoon door. Voor het geval er ongelukjes gebeuren, hebben wij 
verschoning mee.   
 

De groepen 1 gaan naar het speelbos 
Het duurt nog even, maar woensdag 8 mei, na de meivakantie, hebben de groepen 1 een activiteit 
in het speelbos, bij de school. Ze gaan in groepjes op zoek naar: de schat van de zeerover!  
Zorgt u ervoor dat uw kind deze dag dichte schoenen aanheeft en kleren die vies mogen worden.  
Als u het leuk vindt een groepje te begeleiden, de intekenlijst ligt in de klas. Let op: elke groep 1 
heeft een andere tijd! (Het duurt een uurtje.) 
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Nieuwsbrief van Bibliotheek Amstelland (ingezonden bericht) 
Ook deze maand staat onze nieuwsbrief weer boordevol leestips en leuke activiteiten. Wat dacht je 
van onze net geopende Maakplaats waar het de hele maand april Maak-maand is en je gratis kunt 
ontdekken, programmeren en bouwen? En waar kun je eigenlijk onze allernieuwste boeken 
bekijken? Nieuwsgierig geworden? Klik dan op het onderstaande logo van de bibliotheek 
Amstelland.  

 
 

Avondvierdaagse (bericht van de oudervereniging) 

Herinneren jullie het je nog? Het samen wachten tot de 
vlag in beweging komt, de sinaasappel met pepermunt, 
de gezelligheid, mensen kijkend vanuit hun ramen, het 
enthousiaste onthaal door alle juffen en meesters, familie 
en vrienden op dag 4. En natuurlijk als beloning die 
prachtige medaille!  
 
Ja ja, hij komt er weer aan: De Avondvierdaagse. 
De Kwikstaart doet dit jaar voor de 45e keer mee. 
 

Wanneer? Maandag 20 mei tot en met donderdag 23 mei 2019 
 
Afstanden 

 Kinderen van groep 1 t/m 4 kunnen deelnemen aan de 5 kilometer. 

 Kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen deelnemen aan de 10 kilometer. 
N.B. Ook dit jaar is ervoor gekozen om groep 5 niet op te splitsen.  
 
Inschrijving 
Binnenkort worden de inschrijfformulieren uitgedeeld. 

 Inschrijven kan door het inschrijfformulier volledig ingevuld in te leveren bij de 
aanmeldouder van de klas. De kosten bedragen dit jaar € 6,50. Elk kind levert zijn/haar 
envelop in bij de aanmeldouder van de eigen klas.  

 Ouders die voor een medaille willen lopen, kunnen zich ook via het inschrijfstrookje 
opgeven. Kosten ook hier € 6,50. 

 Nieuw dit jaar is dat het inschrijfgeld overgemaakt wordt. Naam en rekeningnummer vindt u 
op het inschrijfformulier. 

 Uiterste inschrijfdatum is: donderdag 18 april 2019. Na de uiterste inschrijfdatum worden 
formulieren niet meer aangenomen, deelname met de loop georganiseerd door de 
Kwikstaart is dan niet meer mogelijk. Dit betreft ook de “door-een-ander-vergeten”-
formulieren. Let dus goed op dat je aanmeldformulier daadwerkelijk bij de juiste 
aanmeldouder terecht komt. 

 
Begeleiding 
Voor alle groepen geldt: kinderen mogen NIET zelfstandig meelopen. 
Geen begeleiding betekent geen deelname vanuit de Kwikstaart. 
 
Groep 1 t/m 4 
Per kind dient er door ouders zelf voor begeleiding gezorgd te worden. 
 
Groep 5 t/m 8 
Een volwassene mag zich inschrijven met een groepje van maximaal 3 kinderen. 
Deze volwassene draagt de zorg en verantwoording voor de kinderen die hij of zij inschrijft. 
Bij onverwachte afwezigheid van de vaste begeleider dient er zelf voor vervanging gezorgd te 
worden. Contactgegevens dienen tijdig doorgegeven te worden aan de organisatie. 
Geen vervanger betekent helaas geen deelname. 
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Attentie: Aanmeldouders gevraagd 
In nog niet alle klassen is er een aanmeldouder aanwezig. Om dit evenement succesvol te laten 
verlopen hebben we de hulp nodig van u als enthousiaste ouder.  
Aanmeldouder houdt in het in ontvangst nemen van de inschrijfformulieren van de eigen groep. 
Ongeveer een week voor de Avondvierdaagse is er op een nader te bepalen avond een briefing. 
Het is wenselijk als u daarbij aanwezig bent. 
Tijdens de Avondvierdaagse bent u ongeveer een half uur voor de vertrektijd aanwezig.  
U ontvangt de deelnemers en vinkt af op daadwerkelijke aanwezigheid.  
Als klap op de vuurpijl maakt u ook kans om een avond de vlag te dragen met uw groep, en u 
assisteert bij het uitdelen van de medailles op dag 4. 
Dus lijkt het u leuk om een prominente rol te spelen tijdens deze vrolijke dagen? 
Schrijf u dan snel in op het formulier dat binnenkort bij de klas komt te hangen. 
 
Alvast even onder de aandacht 

 Vertreklocatie maandag 20 mei, dinsdag 21 mei en donderdag 23 mei: terrein 
Legmeervogels, links van het hoofdgebouw bij de kleedkamers.  
Vertrektijd 10 kilometer: 18:00 uur, vertrektijd 5 kilometer: 18:15 uur. 

 Woensdag 22 mei vertrekken we vanaf KDO in de Kwakel.  Vertrektijden als bij dag 1.  

 Op dag 4 vertrekt de 5 kilometer om 18:30 uur, dit in verband met gezamenlijk binnen 
halen van zowel de 5 km als de 10 km.   

 De welbekende oranje Kwikstaart-hesjes, ja ze zijn irritant en bloedheet als de zon schijnt. 
We weten het maar ze zijn verplicht! Dit in het kader van de veiligheid en overzicht. 
Daarom ook dit jaar weer het vriendelijke doch dringende verzoek de hesjes tijdens de 
hele wandeltocht zichtbaar over de kleding te dragen.  

 Van begeleidende ouders bij zowel de 5 km als de 10 km wordt verwacht dat er ZELF 
toezicht wordt gehouden en waar nodig corrigerend wordt opgetreden. De organisatie van 
de Avondvierdaagse zet zich graag in om dit evenement in goede banen te leiden, zonder 
de ambitie daarbij mensen aan te hoeven spreken op ongewenst gedrag. Wij rekenen op 
uw medewerking bij het naleven van dit verzoek.  

 Contact:  avond4daagsekwikstaart@gmail.com 
 
Op naar een gezellige (volledige) Avondvierdaagse, zonder code oranje! 
Het enige oranje dat we willen zien is Kwikstaart-oranje! 
Vriendelijke groet van de Avondvierdaagse commissie van de Kwikstaart, 
 
Jasper, Tamara, Mireille, Laurens, Cindy en Karlijn. 

 
 


