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Agenda 
ma 27 mei kleuterfeest groepen 1-2 (eindtijd 12.30 u),  

schoolreis groepen 3-5, schoolreis groepen 6-7 
do 30 mei en vr 31 mei Hemelvaartsvakantie 
do 6 juni  schoolfotograaf groepen 1 t/m 4, broer/zus-foto’s 
vr 7 juni schoolfotograaf groepen 5 /m 8 
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 leerkracht 
vr 12 juli 12.00 uur start zomervakantie, alle leerlingen zijn ’s middags vrij 
ma 26 augustus weer naar school 
 
 

Sportdag gaat helaas niet door 
Vorige week woensdag heeft u in de Kwikflits 
een aankondiging kunnen lezen van de 
Brede School Sportdag voor de groepen 3 
t/m 8. Nog geen uur later stonden wij voor 
een dilemma of de sportdag wel door zou 
kunnen gaan. Dit had te maken met 
verschillende factoren in de organisatie en 
het aantal hulpouders. Het is dus niet zo dat 
de sportdag alleen is geannuleerd vanwege 
te weinig hulp. 
 
De annulering en de uitleg hiervan heeft u in 
de brief bij de mail kunnen lezen. Dit was 
geen makkelijke beslissing. Vele ouders 
hebben per mail een reactie gegeven. Wij 
waarderen uw feedback en nemen alle punten mee in de evaluatie. 
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Eén van de punten die veelvuldig terugkwam in de reacties was dat wij in deze periode wel heel 
veel van ouders vragen: bibliotheekbezoeken, excursies, uitjes, schoolreis, sportdag en dan ook 
nog een week avondvierdaagse. Dit punt begrijpen wij volledig. Wij zullen volgend schooljaar nog 
kritischer gaan kijken naar het aantal activiteiten. Wij nemen uw feedback dan ook mee in het 
maken van de nieuwe jaarkalender met daarin de juiste afwegingen. 
 
Bij het doornemen van Klasbord en alle verschillende leerjaren zien wij sportieve en culturele 
workshops via Videt, gastlessen Mediawijsheid, bibliotheeklessen in de klas en nog veel meer. 
Daarnaast zien wij vele excursies en uitjes waar het plezier van het beeldscherm spat en die alleen 
mogelijk zijn met uw hulp. Nogmaals dank daarvoor. 
 

Een sprookjesachtig kleuterfeest  
Komende maandag 27 mei mogen alle kinderen in de groepen 1 en 2 verkleed komen als ze dat 
leuk vinden (hoeft niet). We beginnen in de klas en als we compleet zijn, gaan we naar de 
speelzaal voor de grote opening van het sprookjesfeest. Alle kinderen nemen deze dag een 
lunchpakketje mee, géén tienuurtje. Om 12.30 uur is het feest afgelopen en komen wij beneden uit. 
Wij hopen op een sprookjesachtige dag! 

 
 

Kijk morgen en overmorgen bij de gevonden voorwerpen! 
Heel langzamerhand puilt de plek waar wij onze gevonden voorwerpen in bewaren, 
weer uit. Vandaar dat wij alles gaan uitstallen, zodat u kunt kijken of er bekende 
dingen tussen zitten.  
 
Op donderdag 23 mei (morgen dus) en vrijdagochtend 24 mei zal alles in het atrium 
liggen. De bruikbare spullen die overblijven, worden naar Ceres gebracht. 
 

De schoolfotograaf  
Op donderdag 6 en vrijdag 7 juni komt de schoolfotograaf weer 
langs om de schoolfoto’s te maken. Op donderdagochtend 
beginnen we met de groepen 1 en 2 en daarna zijn de groepen 
3 en 4 aan de beurt. Vrijdag zullen de groepen 5, 6, 7 en 8 op de 
foto gaan.  
 
Donderdagmiddag worden de “broer/zus-foto’s” gemaakt (alleen 
broertjes en zusjes die op school zitten). Hiervoor worden de 
kinderen, die daarvoor zijn aangemeld via een mail 
aan jacqueline@dekwikstaart.nl  onder vermelding van broer/zus 
foto, uit de klas gehaald. Graag vermelden om welke kinderen 
het gaat en in welke groep de kinderen zitten.  

 
Om deze dagen soepel te laten verlopen, kunnen we de hulp van ouders goed gebruiken. Dus, 
heeft u de mogelijkheid om een dagdeel te helpen, laat het gauw weten 
via jacqueline@dekwikstaart.nl, onder vermelding van hulpouder fotograaf. Het gaat om de 
donderdag (hele dag) en de vrijdagochtend. 
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Oortjes of koptelefoons voor de groepen 1 en 2  
Wellicht heeft u al op Klasbord gezien of van uw kind gehoord dat we regelmatig op de Ipad 
werken. Op de Ipads werken de leerlingen van de groepen 1 en 2 aan leerzame spelletjes. Omdat 
je ook naar de opdracht moet luisteren, willen wij u vragen om uw kind een setje oortjes of een 
koptelefoon mee te geven (met ronde stekker), voorzien van hun naam (oortjes kunnen ook in een 
doosje met naam). De kinderen bewaren deze dan op school in hun laatje. Alvast bedankt. 
 

Verslag van de avondvierdaagse (van de oudervereniging) 

Wat vliegt de tijd hè? Zo stonden jullie nog te zoeken naar jullie aanmeldouder bij het hek, in 
afwachting tot het startsein en de vlag in beweging kwam. En nu hebben we avond 2 alweer achter 
de rug.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kilometers over straatsteen en asfalt, over bruggetjes, bospaden, door woonwijken en dwars door 
de Family voor een overheerlijk ijsje! Wat een traktatie was dat! De sfeer zit er weer goed in, 
onderweg tikkertje spelen onder het genot van drinken, spekjes en een appel terwijl de ouders 
gezellig kunnen bijkletsen. Het weer werkt gelukkig mee: een beetje wind maar niet te koud en al 
zeker niet te warm. En zoals het er nu naar uit ziet lijkt het alleen maar beter te gaan worden.  
 
Vanavond weer naar de K.D.O in De Kwakel, we willen het graag nogmaals benadrukken: kom 
zoveel mogelijk op de fiets! Parkeren is beperkt en de route is met zoveel auto’s filegevoelig. 
Donderdag is de finaledag. Let op, de 5 kilometer start op de gewone tijd: 18:15 uur. De 10 
kilometer start om 18:00 uur. Rond 19:30 uur zal de 5 km vanaf de Faunalaan begeleid worden 
door een fanfare. De 10 km gaat begeleid worden door de fanfare rond 19:50 uur vanaf de Brede 
School. De finish is bij de Legmeervogels, op de plek waar je je ook hebt aangemeld. Laten we met 
z’n allen hopen op een zonovergoten finish en laten we er vooral een groot feest van maken. 
Geniet ervan! 
 
Groetjes van de Avondvierdaagse commissie van De Kwikstaart, 
Jasper, Tamara, Mireille, Laurens, Cindy en Karlijn 

 

     
 
 


