
1 

 
 

DDee  KKwwiikkfflliittss  
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 

Agenda 
ma 20 mei t/m do 23 mei avondvierdaagse 
ma 27 mei kleuterfeest groepen 1-2 (eindtijd 12.30 u),  

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 
di 11 t/m vr 14 juni intekenen voor overgangsgesprekken op vr 21 en ma 24 juni 
vr 21 juni overgangsgesprekken met ouders (en leerlingen), alle leerlingen lesvrij 
ma 24 juni overgangsgesprekken met ouders (en leerlingen), alle leerlingen lesvrij 
wo 26 juni Fair Play Cup voetbaltoernooi 
vr 28 juni Bewaarflits 2019-2020 
di 2 juli schoonmaakavond / bedankborrel 
vr 5 juli rapport mee 
ma 8 juli afscheidsavond groepen 8 
wo 10 juli verjaardag alle leerkrachten 
do 11 juli kennismaking met de nieuwe leerlkracht 
vr 12 juli 12.00 uur start zomervakantie, alle leerlingen zijn ’s middags vrij 
ma 26 augustus weer naar school 
 
 

De groepen 3 t/m 7 gaan maandag op schoolreis 
Veel ouders hebben zich opgegeven om als 
begeleider mee te gaan op schoolreis. Dank 
daarvoor! De ouders die mee mogen hebben een 
bevestigingsmail ontvangen. Deze hulpouders 
ontvangen het draaiboek nog op papier. Hieronder 
volgt de belangrijkste informatie op een rijtje:  
 
De groepen 3 tot en met 7 gaan maandag 27 mei 
2019 met de bus op schoolreis 
 
Groepen 3-4-5 

 De groepen 3, 4 en 5 vertrekken om 8:45 uur 
met de bus naar het Land van Fluwel in Sint-Maartenszee. Deze leerlingen moeten op de 
gewone tijd op school aanwezig zijn. 

 Het Land van Fluwel gaat om 10:00 uur open. 

 De leerlingen verzamelen om 13.30 en gaan om 14:00 uur met de bus huiswaarts.  
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Groepen 6-7 

 De groepen 6 en 7 gaan naar SEC Survivals in Almere en vertrekken om 8.30 uur met de 
bus. De leerlingen moeten om 8.15 uur op school aanwezig zijn. 

 SEC Survivals begint om 10:15 uur. 

 De leerlingen gaan zich om 13.15 uur omkleden en vertrekken om 14.00 uur huiswaarts.  
 
Voor beide schoolreizen geldt: 

 Het is wenselijk dat de leerlingen in hun tas (met naam) een droog setje kleren hebben met 
daarin uiteraard een 10-uurtje, een lunch en wat te drinken.  

 Snoep met mate. 

 Mobiele telefoons mogen thuis blijven. 

 Op het park is het niet de bedoeling dat de leerlingen geld gaan uitgeven, dus de 
portemonnee mag ook thuis blijven! 

 Geplande aankomsttijd op school is circa 15.00 uur. 
 

Brede School Legmeer sportdag  
woensdag 29 mei 2019 voor groepen 3 t/m 8 
Dit jaar wordt voor de tweede keer een sportdag voor de Brede School Legmeer georganiseerd. 
De sportdag zal plaatsvinden op woensdag 29 mei op het terrein van de Legmeervogels.  

 
Wat betreft het wegbrengen en het ophalen van uw kind zal dit net als iedere andere schooldag 
zijn. De leerkrachten zullen de leerlingen ontvangen in de klas en daarna doorlopen naar de 
sportvelden. Wij willen u vragen om uw kind thuis de sportkleding aan te laten trekken, zodat we 
vanuit de klas naar de velden kunnen gaan. Daarnaast willen wij u ook vragen om uw kind genoeg 
eten en drinken mee te geven voor deze dag, het liefste een beker zodat deze opnieuw te vullen is 
bij de kraan. Alvast bedankt! Wij hebben er zin in en kijken uit naar deze dag! 
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Levensbeschouwelijke vorming 
Het nieuwe thema na de meivakantie is: SCHIP.  
 
Veel symboliek in christelijke verhalen heeft te maken met het vissersleven en schippersbestaan. 
Dat is niet zo raar, want de eerste volgelingen van Jezus waren vissers. In ons land, met ons rijke 
zeevaartverleden grote vissersvloot, vindt dat gemakkelijk weerklank. Er zijn echter religieuze 
verhalen en gebruiken over schepen in de hele wereld. Overal is zee en overal zijn schepen, overal 
zijn mensen die hun leven wagen en hun lot in handen leggen van het schip. Nergens is een mens 
zo kwetsbaar als in een schip op de uitgestrekte zee.  
 
Ook in Bijbelverhalen is er een rol voor schepen weggelegd. De kinderen in de onderbouw horen 
het verhaal van Noah, die een boot bouwt tegen de groet watervloed. Het is een verhaal van hoop, 
waarin het schip de wereld redt. In de bovenbouw wordt het verhaal verteld over de apostel 
Paulus, een van de eerste volgelingen van Jezus, die hem zelf gekend heeft. Hij reist zo ver als 
zijn wereld groot is om het verhaal van Jezus door te vertellen. Op een reis naar Italië lijdt hij 
schipbreuk bij een Grieks eiland. Het verhaal vertelt hoe Paulus omging met de risico’s van het 
reizen en de tegenslag van de schipbreuk.  
 
In de lessen is ook ruimte voor twee wonderverhalen over Jezus. Het ene verhaal gaat over de 
storm op zee terwijl Jezus ligt te slapen, het andere verhaal gaat over Jezus die over het water 
loopt, terwijl Petrus, die dat ook probeert, dat niet lukt.  
 
Dit zijn wonderlijke verhalen en voor volwassenen en sommige kinderen zullen ze zeker vragen 
oproepen. In veel verhalen gebeuren echter dingen die je niet zo goed kunt verklaren, net als in het 
leven…  
Het zullen vast weer inspirerende lessen worden.  
 
Van die dingen  
Sommige dingen  
geloof je pas  
als je ze ziet  
Andere dingen   
zie je pas  
als je ze gelooft 
 

Avondvierdaagse 
(bericht van de oudervereniging) 
Nog heel even en dan mogen we weer! Lees van tevoren deze informatie goed door, print het 
uit en hang het op een duidelijk zichtbare plek. 
 
Dag 1 - Maandag 20 mei: 
Vertreklocatie:     Legmeervogels, links naast de kantine. 
Vertrektijd 10 km: 18:00 uur 
Vertrektijd  5 km:  18:15 uur 
 
Dag 2 - Dinsdag 21 mei:    
Vertreklocatie:   Legmeervogels 
Vertrektijd 10 km: 18:00 uur 
Vertrektijd  5 km:  18:15 uur 
 
Dag 3 - Woensdag 22 mei:  
Vertreklocatie:   KDO in de Kwakel  (Vuurlijn 51) 
Vertrektijd 10 km: 18:00 uur 
Vertrektijd  5 km:  18:15 uur 
 
Dag 4 - Donderdag 23 mei:  
Vertreklocatie:     Legmeervogels 
Vertrektijd 10 km:   18:00 uur 
Vertrektijd   5 km:   18:15 (Let op!! Gewone tijd, dit wijkt af van andere jaren) 
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 Maandag 20 mei worden de oranje hesjes door de juf/meester op school uitgedeeld. 
Net als bij andere uitstapjes met school is het dragen van deze hesjes is 
verplicht!  Er lopen veel scholen mee, soms ook door elkaar. De hesjes zorgen voor 
overzicht en dus jouw veiligheid. De hesjes moeten vrijdag 24 mei weer op school 
ingeleverd worden. 

 Woensdag 22 mei wordt er vertrokken vanaf sportvereniging KDO in de Kwakel. Zoals 
we vorig jaar hebben kunnen zien, is de route naar de Kwakel filegevoelig, het parkeren 
van de auto vormt ook een uitdaging. Voorkom frustratie en kom zoveel mogelijk 
met de fiets! 

 De vertrektijden zijn vastgestelde tijden, er kan niet gewacht worden op laatkomers. 
Wees op tijd aanwezig en zorg dat jij je zelf voor aanvang van de tocht hebt aangemeld 
bij de aanmeldouder van jouw klas. 

 Neem geen huisdieren mee tijdens de wandeltocht. 

 Tijdens de tocht is het nuttigen van alcohol niet toegestaan.   

 In geval van nood of calamiteiten is er EHBO aanwezig. Hiervoor kan je een beroep 
doen op iemand van de Avondvierdaagsecommissie dan wel op leden van de EHBO-
vereniging. 

 Opa’s, oma’s en alle andere mensen die de dappere wandelaars willen binnen halen, 
kunnen dit het beste doen op het evenemententerrein en de oprijlaan van de 
Legmeervogels. 

 De medaille-uitreiking op dag 4 vindt plaats op dezelfde plek als waar is gestart:  links 
naast de kantine van de Legmeervogels. Je krijgt je medaille van jouw aanmeldouder. 
Let dus goed op het bordje aan het hek en jouw aanmeldouder. 
 

Laten we het vooral gezellig houden  
 

 Blijf achter de vlag! 
 Geen dingen stuk maken. 
 Geen belletje trekken,  
 Niet door tuinen lopen, 
 Daar waar een stoep is, wordt er op de stoep gelopen en niet op de openbare weg. 
 Vuilnis wordt netjes weggegooid in de straatvuilnisbakken of mee terug genomen naar 

huis. 
 
De Avondvierdaagsecommissie benadrukt dat zij er is om dit evenement te organiseren en in 
goede banen te leiden. De functie van politieagent hoort hier niet bij.  
Ook de vlaggendrager is niet bedoeld als ordehandhaver.  
Ouders en begeleiders zijn zelf verantwoordelijk voor het wel en wee van hun kind.  
Er wordt verwacht dat men zich naar behoren gedraagt en dat de ouder/begeleider indien 
nodig corrigerend optreedt.  
Dit geldt ook voor het bewaken van het dragen van het oranje hesje! 
Bij herhaaldelijk veroorzaken van overlast, ongewenst gedrag en/of negeren van regels kan 
de commissie besluiten om deelname vroegtijdig te beëindigen.  
Geen volledige deelname betekent dan dus ook geen medaille. 
 
Nog een klein verzoek: 
Voor dinsdag 21 mei zijn we hard op zoek naar 2 of 3 
mensen die het leuk vinden om de lopers te voorzien van 
drinken en iets lekkers. Weet je iemand? Of ben je 
misschien zelf degene die een uurtje kan missen voor 
het goede doel? Laat het ons dan weten via 
avond4daagsekwikstaart@gmail.com. Alvast bedankt 
namens de commissie en alle lopers. 
 
Laten we hopen op een droge, zonovergoten en vooral gezellige avondvierdaagse. Tot 20 
mei! 
 
Vriendelijke groet namens de Avondvierdaagsecommissie Basisschool de Kwikstaart, 
Jasper, Mireille, Tamara, Lourens, Cindy en Karlijn 
Contact: avond4daagsekwikstaart@gmail.com 
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Zing je mee bij Amstelproms? (ingezonden bericht) 
 

 


