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Agenda 
do 18 april uiterste inschrijfdatum avondvierdaagse 
do 18 april eiertikwedstrijd groepen 1 t/m 3 
vr 19 april t/m vr 3 mei Paas- en meivakantie 
di 7 mei praktisch verkeersexamen groepen 7 
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 
do 6 en vr 7 juni  schoolfotograaf 
vr 7 juni groepen 1 en 2 vrij 
ma 10 juni Pinksteren, alle leerlingen vrij 
 
 
 

Heeft u het oudertevredenheidsonderzoek al ingevuld? 
Als het goed is, heeft u vorige week per mail van DUO Onderwijsonderzoek & Advies een 
uitnodiging ontvangen om een online vragenlijst in te vullen. De mail is verzonden naar één ouder 
per gezin. Indien beide ouders een eigen woonadres hebben (volgens onze gegevens) hebben zij 
ieder een eigen inlog ontvangen. Mocht u de vragenlijst al ingevuld hebben, hartelijk dank hiervoor.  
 
Mocht u de vragenlijst nog niet hebben ingevuld, dan zou u ons een groot plezier doen hieraan 
mee te werken. Tot nu toe is er een respons van slechts 10% van de ouders. De resultaten (uw 
meningen) zijn belangrijk voor ons bij de bepaling van ons beleid. Wij merken dat bij sommige 
ouders de mail van DUO Onderwijsonderzoek & Advies in de ongewenste mail of spamfilter 
terecht is gekomen. Wilt u daarom even uw mail goed controleren hierop? Wij hopen op een grote 
respons, het liefst van alle gezinnen! 
 

Pasen op De Kwikstaart 
Dit jaar vieren we Pasen eens anders dan 
voorgaande jaren. Uw kind hoeft dit jaar geen ontbijt 
te maken voor een klasgenoot, maar wij verzorgen dit 
keer alles. 
 
Op donderdag (morgen dus) zal de groep van uw 
kind in tweeën worden gesplitst. De helft van de 
kinderen gaat naar een andere leerkracht en die 
leerkracht geeft de helft van zijn/haar klas mee terug. 
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We hebben het zo samengesteld dat de jongere en oudere kinderen samen zullen eten en drinken. 
Gezamenlijk luisteren ze naar het Paasverhaal, dat door de leerkracht wordt voorgelezen.  
De maaltijd is geen vervanging voor het 10-uurtje en/of de lunch. Wilt u zo vriendelijk zijn om dat 
die dag gewoon mee te geven aan uw kind? Wij wensen u een vrolijk en zonnig Pasen toe! 
 

Eiertikwedstrijd voor de groepen 1 t/m 3 
Morgen is het weer zo ver, de traditionele eiertikwedstrijd bij de groepen 1 t/m 3! 
Wie o wie gaat er met de eer vandoor om de eierprins/prinses van de klas te 
worden? Donderdagochtend nemen de kinderen allemaal een hard gekookt ei mee 
voorzien van naam. Graag verpakken in een stuk keukenrol of iets dergelijks, 
zodat het niet kan breken tijdens het vervoer naar school.  
 
Het is en blijft een leuk spel, waarbij toeval natuurlijk een grote rol speelt. Op 
Klasbord zult u zien wie de eierprins/prinses geworden is. Fijne Paasdagen!  

 

Theatervoorstellingen voor de groepen 5 t/m 8 op 6 en 7 mei 
Het thema van de voorstelling is:  
 

cyberpesten, vriendschap, social media, privacy,  
intimiteit, identiteit en grenzen stellen 

 
iSocial vertelt het verhaal van drie jongeren die hun weg proberen te vinden in de wereld van 
internet en sociale media. Jongeren worden dagelijks verleid om hun hele leven bloot te geven op 
het internet. Online op de computer én op hun telefoon houden ze via Instagram, Facebook en 
Twitter de hele wereld op de hoogte.  
 
Een toneelstuk in de klas over de spannende kanten maar ook de gevaren die internet en sociale 
media met zich meebrengen. In de vertrouwde omgeving van het klaslokaal worden de leerlingen 
uitgedaagd na te denken over de thema’s van de voorstelling: cyberpesten, vriendschap, social 
media, privacy, intimiteit, identiteit en grenzen stellen.  
 
Na de voorstelling vindt onder leiding van de acteurs een nabespreking plaats waarin aan de hand 
van stellingen en interactief theater de thema’s besproken worden en inzichtelijk worden gemaakt. 
Hierdoor worden de jongeren aan het denken gezet over de manier waarop ze met internet, sociale 
media en hun eigen grenzen willen omgaan.  
 

Schoolfruit 
Sinds november hebben alle groepen 3 t/m 8 kunnen genieten van een stuk schoolfruit op 
woensdag, donderdag en vrijdag. Deze week zal dit voor het laatst zijn, jammer genoeg! Wij zijn 
trots op onze leerlingen! Zij hebben van alles gegeten, geproefd en nieuwe smaaksensaties 
beleefd. Pomelo, ananas, bloedsinaasappel, maar ook een heerlijke appel of een stuk 
komkommer. Wij hopen dat u ons helpt om de komende maanden te streven naar fruit en groente 
vinkjes op alle dagen! Volgend jaar schrijven wij ons uiteraard weer in voor het EU-schoolfruit 
project in de hoop dat wij worden ingeloot.  
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Mocht uw kind jarig zijn en heeft u de zakjes chips wel gezien? Neem eens een kijkje in onze 
Gezonde Traktatiemap! Deze staat aan het begin van de gang beneden. 
 

Neem je oortjes mee voor de Chromebooks  
Wellicht heeft u al op Klasbord gezien of van uw kind gehoord dat er nieuwe 
Chromebooks zijn. Op deze Chromebooks werken de leerlingen van de 
groepen 3 tot en met 8 aan de leerzame spelletjes die bij onze methodes 
horen, spreekbeurten en projecten. Ook hebben alle leerlingen een eigen e-
mailadres en vanaf nu werken ze aan projecten in hun eigen Cloud omgeving 
(Office). Het is nog niet de bedoeling dat de leerlingen thuis gaan inloggen. Wij 
vragen u uw kind een setje oortjes/koptelefoon mee te geven (met ronde 
stekker). 
 

Een duimpje voor Klasbord 

De proef die wij twee jaar geleden zijn gestart met 
Klasbord is toe aan een evaluatie. Klasbord zelf is in 
ontwikkeling en er zijn verschillende nieuwe 
mogelijkheden zoals het plaatsen van een video. Op dit 
moment is Klasbord bij ons op school nog steeds een 
lopend experiment. Achter de schermen zijn wij wel druk 
bezig met de evaluatie van het gebruik van Klasbord. Uw 

hulp kunnen wij daarbij gebruiken. Wij willen u vragen tot de zomer de berichten die worden 
geplaatst te liken met een duimpje, zodat wij kunnen meten wat het bereik is van de geplaatste 
berichten. Alvast dank! Mocht u behoefte hebben aan het geven van feedback omtrent Klasbord, 
wees vrij om dit te mailen naar tom@dekwikstaart.nl 
 

Meld je niet te laat aan voor de avondvierdaagse! 
(van de oudervereniging) 
Denken jullie aan het inleveren van het aanmeldformulier 
voor de avondvierdaagse? Morgenochtend – donderdag 18 
april – is namelijk de allerlaatste mogelijkheid om het in te 
leveren. Dus controleer nog even extra goed of het formulier 
is ingeleverd, zo niet doe dit dan zo snel mogelijk.  
 
En dan nog dit: Ouders die mee willen lopen voor een 
medaille, meld je aan bij de aanmeldouder van jouw groep. 
Maak € 6,50 over naar het rekeningnummer van de oudervereniging NL43ABNA0840702957 
onder vermelding van Ouder: naam kind – groep. 
 
Contact:  avond4daagsekwikstaart@gmail.com 
Vriendelijke groet van de Avondvierdaagse commissie van de 
Kwikstaart: Jasper, Mireille, Tamara, Laurens, Cindy en Karlijn. 
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Een idee voor de meivakantie! 

 


