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Agenda 
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 
 
 
 

Belangrijk om te weten 
Ouders die later dan kwart voor negen bij de school komen, 
merken dat zij wanneer zij aanbellen via de deur waarop 
Uitgang staat naar binnen moeten. Daarnaast zien ouders 
die om 12.00 uur of om 15.15 uur hun kinderen komen 
halen, dat de rechterdeuren automatisch opengaan en de 
linker deuren op dat moment niet. 
 
Vandaag wordt er druk gewerkt aan de voordeur waarbij 
allebei de deuren automatisch te bedienen zijn. De 
bedoeling is, maar u zult het ook op de deuren zien, dat 
vanaf morgen de linkerdeur de ingang wordt en de rechter 
de uitgang!! Op de deuren komen nieuwe stickers, waarop 

dit ook juist vermeld wordt. Daarnaast blijven beide deuren ook nooduitgangen en moeten ze ook 
beide opengaan wanneer er mensen van binnen naar buiten lopen. Hier zullen de leerlingen 
gebruik van maken tijdens het naar buiten gaan. 
 
Résumé: 

 Vanaf morgen zijn de linker deuren (van buitenaf gezien) de ingaande deuren en de rechter 
deuren de uitgaande.  

 Belt u na de openingstijden, dan kunt u, wanneer u de zoemer hoort, via de linker deur naar 
binnen. 

 De leerlingen (groepen 3 en 4) zullen, van buiten gezien, via de linker deur naar buiten 
komen en de groepen 5 t/m 8 via de rechter. 
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De groepen 3 t/m 7 gaan op schoolreis! 
Zoals u heeft kunnen lezen in een eerdere Kwikflits gaan de groepen 3 t/m 7 maandag 27 mei op 
schoolreis. Vorig jaar was de splitsing van de verschillende leerjaren een groot succes. Dit jaar is 
het weer gelukt om een originele schoolreis op maat te organiseren. 
 
Groep 3-4-5 : Land van Fluwel  (www.landvanfluwel.nl) 
Voor elk kind, voor elke leeftijd is er volop vermaak. Het park is zo 
gebouwd dat de avonturen zowel makkelijk als moeilijk te beleven zijn. 
Daarbij kunnen kinderen het avontuur aan gaan dat bij hun leeftijd 
past. Dat maakt Land van Fluwel niet alleen het leukste uitje, maar 
ook zeer veilig en geschikt voor alle leeftijden.  
 
Het park is voor De Kwikstaart gereserveerd, extra speciaal! 
De leerlingen moeten uiterlijk 8.20 uur aanwezig zijn op school. Het 
streven is om 8.45 uur te vertrekken vanaf de parkeerplaats bij de 
Legmeervogels. Daar staan de bussen voor ons klaar. Wij willen u 
vragen uw kind die dag een tas mee te geven met daarin een 10-
uurtje, een lunch, wat te drinken en droge kleren. De tas graag 
voorzien van naam. Rond 15.15 uur zijn wij weer terug, wederom bij 
het parkeerterrein van de Legmeervogels.  
 
Voor de groepen 3-4-5 zijn vijf begeleiders per klas nodig, inschrijven kan op de lijst die morgen op 
het raam bij de klas hangt.  
 
Groep 6-7 : SEC-Survivals  (www.outdoorparkalmere.nl) 
Bij SEC-Survivals mogen de leerlingen uit groep 6 en 7 
meedoen aan het programma Expeditie Robinson. Voor de 
teambuilding zullen de leerkrachten de klassen gaan mixen. 
Het is een avontuurlijk programma waarbij de verschillende 
teams elkaar uitdagen. Door goed samen te werken verdient 
het team munten, hoe beter de prestatie hoe meer munten. 
Met de verdiende munten vergroot je je kansen. Het gaat niet 
alleen om kracht en snelheid, ook creativiteit, handigheid en 
slimheid worden getest. Iedereen levert zijn bijdrage aan de 
prestaties van het team. In de eindstrijd tussen alle teams gaat 
het erom wie als eerste de vlag hijst. Dit alles onder 
professionele begeleiding.  
 
De leerlingen moeten uiterlijk 8.10 uur aanwezig zijn op school. Het streven is om 8.30 uur te 
vertrekken vanaf de parkeerplaats bij de Legmeervogels. Daar staan de bussen voor ons klaar. Wij 
willen u vragen uw kind die dag een tas (voorzien van naam) mee te geven met daarin een 10-
uurtje, een lunch, wat te drinken en droge kleren. Een paar oude schoenen voor deze avontuurlijke 
dag zijn zeker nodig. Rond 15.00 uur zijn wij weer terug, wederom bij het parkeerterrein van de 
Legmeervogels.  
 
Voor de groepen 6 en 7 zijn maar twee begeleiders per klas nodig, inschrijven kan op de lijst die 
morgen op het raam bij de klas hangt.  
 
Begeleiden tijdens de schoolreis 3-4-5 of 6-7 
Wanneer het u leuk lijkt om als begeleider mee te gaan op schoolreis, kunt u zich inschrijven op de 
lijsten die bij de klassen hangen. Inschrijven kan tot woensdag 17 april. Middels een loting zal er 
bepaald worden welke ouders een uitnodiging krijgen om als begeleider mee te gaan op 
schoolreis. Donderdag 9 mei ontvangen de ouders die meegaan op schoolreis het papieren 
draaiboek van de dag. Mocht u dit donderdag 9 mei niet ontvangen dan kunt u ervan uit gaan dat 
wij genoeg hulpouders hebben. 
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Wilt u ons helpen bij het kleuterfeest? 
Op maandag 27 mei hebben de groepen 1 en 2 het KLEUTERFEEST. Het thema is dit jaar 
“sprookjes” De schooltijden zijn die dag van 8.30 tot 12.30 uur (‘s middags zijn de kinderen vrij). De 
kinderen mogen verkleed komen en ze doen allerlei spelletjes in de school.  
 
Vindt u het leuk om een groepje te begeleiden? De intekenlijst ligt in de klas van uw kind.  
 

Podiumavonden op De Kwikstaart  
Vorige week was het weer zover: de jaarlijkse podiumavonden van De Kwikstaart in het Alkwin 
Kollege! Wat hebben de kinderen weer hun best gedaan! Dit jaar was het thema: iets uit de 
taalmethode. Dat is een ruim begrip, dus er werd veel fantasie gebruikt.  
 
Er waren kinderen als groenten en fruit verkleed, als koks, als Pippie Langkous, als piraat, James 
Bond, boeven, Mega Mindy, sporters, Disneyfiguren en wat al niet meer. Er werd veel gedanst 
door de hogere groepen van rap tot disco, er werd gezongen en geplaybackt, maar ook 
voorgelezen en toneel gespeeld. Aan het einde van elke avond werd het beroemde vlaggetjeslied 
luidkeels meegezongen door alle kinderen en veel ouders. Het was weer een enorm succes! 
 
Hieronder ziet u een impressie van de spetterende optredens van de kinderen.  

 

 


