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Agenda 
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 
 
 

Formatie 2019-2020  
Afgelopen vrijdag heeft u de formatie en de groepsindeling met de namen van de leerkrachten 
van het volgende schooljaar ontvangen. Zoals u heeft kunnen zien, staan daar nieuwe namen 
bij, maar ook ziet u dat enkele namen ontbreken. In de formatie staat één vacature vermeld, 
wat zou kunnen betekenen dat wij te weinig personeel hebben voor het komende schooljaar. 
Dat is gelukkig niet de situatie, de vacature is op zich al getackeld. Komend schooljaar starten 
we met zeven nieuwe collega’s (waarvan er één gestart is na de meivakantie).  
 
Zes collega’s nemen afscheid van onze school door verhuizing, een andere baan of door het 
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Verder merkt u wellicht op dat een aantal 
collega’s op minder dagen lesgeeft dan u gewend bent. Dit komt doordat we ruimte hebben 
gecreëerd voor specialismen, ondersteuning en vervanging.  
 
Leesspecialisten : Nina van der Linden, Claudia van der Meer 
Taalspecialisten : Carolien Janse, Mirella Noppers 
Rekenspecialisten  : Charissa de Jong, Tamara Leszijnski, Suzanne Stap 
Sociaal welbevinden : Alma Bax 
Bewegingsonderwijs  : Mark Richard 
Hoogbegaafdheid  : Annemieke Otto 
Extra inzet voor de groepen 3 en 4  : Wilma Terpstra 
Extra inzet voor de groepen 6 en 7 : Annemiek Otto 
 

Alles is weer schoon!  
Wat ruikt het weer heerlijk fris in de 
school! Alles is blinkend schoon en 
stofvrij, want gisteravond was onze 
jaarlijkse schoonmaakavond en bijzonder 
veel ouders staken handen uit de 
mouwen om ons hierbij te helpen.  
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Aansluitend was de bedankborrel voor alle ouders die hebben mee geholpen om het 
afgelopen schooljaar tot een groot succes te maken. Via deze weg willen wij iedereen 
nogmaals bedanken voor hun inzet tijdens de schoonmaakavond en bij alle activiteiten in het 
afgelopen jaar! 
 

Juf Jantien neemt afscheid 
Na 9 jaar met veel plezier les gegeven te hebben op de Kwikstaart ga ik per 1 augustus 
stoppen met werken. Ik heb genoten van de kinderen en wil ook u als ouder bedanken voor de 
plezierige samenwerking. 
Met vriendelijke groet, juf Jantien 
 

Solidoe zoekt overblijfkrachten voor De Kwikstaart 
Volgend schooljaar zullen meer medewerkers nodig zijn 
om de tussenschoolse opvang (TSO) op De Kwikstaart 
te realiseren. Mocht u interesse hebben of weet u 
iemand in uw omgeving, neem dan contact op met 
TSO-coördinator Kwikstaart: Joke Mul. Eenieder kan 
TSO medewerker worden en dit is uiteraard tegen 
betaling. Middels onderstaande link komt u bij de gegevens. 
https://www.solidoe.nl/diensten/tussenschoolse-opvang/ 

Nieuwbrief van Videt (ingezonden bericht) 
Voor de nieuwsbrief van Videt met de activiteiten voor de jeugd in Uithoorn klikt u op het 
onderstaande logo van Videt. 
 

 
 

Nieuws van de bibliotheek (ingezonden bericht) 
Zomervakantie, tijd voor leuke dingen! Doe bijvoorbeeld samen met je kind de Zomerlees 
Bingo. En wil je weten welke kinderboeken jullie zeker mee willen nemen? En welke 
activiteiten er allemaal te doen zijn in de bibliotheek tijdens de zomervakantie? Klik dan snel 
op onze nieuwsbrief. 

 

https://www.solidoe.nl/diensten/tussenschoolse-opvang/
https://mailchi.mp/0701b71d649e/nieuwsbrief-videt-april-887055?e=973153f121
https://www.debibliotheekamstelland.nl/jeugd/tips-van-de-leesconsulent.html

