
1 

 
 

DDee  KKwwiikkfflliittss  
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 

Agenda 
vr 30 augustus 8.30-9.15 uur koffieochtend voor ouders groepen 2 en 6 
ma 2 september 19.30 uur informatieavond groepen 1 
ma 2 t/m vr 13 september kennismakingsgesprekken 
ma 16 september studiedag, alle leerlingen zijn vrij 
di 1 oktober  19.30 uur informatieavond groepen 3 over leesontwikkeling 
wo 9 oktober tentoonstellingsavond Kinderboekenweek 
di 15 oktober jaarvergadering oudervereniging 
do 17 oktober informatieavond groepen 7 en 8 over VO 
ma 21 t/m vr 25 oktober herfstvakantie 
 
 
 

Vrijdagochtend kennismaken & koffie  
voor de ouders en kinderen van de groepen 2 en 6  

Aangezien de groepen 2 en 6 in een nieuwe 
samenstelling zijn gestart, organiseren wij 
vrijdag 30 augustus een kennismakings-
moment. Wij starten in de klas met een 
activiteit voor ouders en kinderen (bij 
voldoende aanwezigen) waarna de ouders 
een kopje koffie of thee met elkaar kunnen 
drinken met als doel elkaar wat beter te leren 
kennen. U bent om 8.30 uur van harte 
welkom in de klas. Het koffiemoment zal 
duren tot uiterlijk 9.15 uur. Tot dan!  

 

Deze week kunt u zich inschrijven voor de kennismakings-
gesprekken 
Van 2 tot en met 13 september 2019 vinden de kennismakingsgesprekken plaats met de 
ouders van de groepen 2 tot en met 8. De gesprekken vinden ’s middags na schooltijd plaats. 
Deze week kunt u zich hiervoor inschrijven bij het lokaal van uw kind. Zit uw kind in groep 3 of 
4 dan mag het ook bij het gesprek aanschuiven. De kinderen uit de groepen 5 en 6 worden 
verwacht bij het gesprek aanwezig te zijn. 
 

Informatieavond groepen 1 op maandag 2 september 
Wij willen de ouders van de groepen 1 graag uitnodigen voor een informatieavond op 
maandagavond 2 september van 19.30 tot 20.30 uur.  De leerkrachten zullen u een inkijkje 
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geven in het reilen en zeilen van een dag in de onderbouw en u bent tevens in de gelegenheid 
om kennis te maken met de andere ouders. Wij hopen u te zien op maandagavond  
2 september. 
 

Meld uw jongere kind op tijd aan! 
Onder meer door nieuwbouw in de wijk is er veel belangstelling voor onze school. Dat is 
natuurlijk goed nieuws voor ons, maar tevens een aandachtspunt. Wij raden ouders met 
kinderen, die geboren zijn in 2016 en 2017, aan hun kind snel aan te melden om te 
voorkomen dat er geen plek meer is. Voor aanmelding van een kind maken wij altijd een 
afspraak, ook als u al een kind op onze school heeft. Voor het maken van een afspraak kunt u 
op maandag of woensdag langslopen bij of bellen met Marion Buiten, onze secretaresse. Ook 
kunt u een mail sturen naar info@dekwikstaart.nl met vermelding van de naam en 
geboortedatum van uw kind. 
 

Afscheid nemen bij de klasdeur 
Alle ouders hebben deze week kunnen zien waar hun zoon of dochter in de klas zit. We 
stellen voor dat u vanaf nu bij de deur afscheid neemt en niet meer de klas inloopt. U kunt ook 
met uw oudere kind afspreken dat u één dag in de week nog even meeloopt de school in.  
 

Klasbord 
Sinds de vernieuwing van onze website is het niet 
meer mogelijk om daar foto’s en informatieve stukjes 
van alle groepen te bekijken. Daarom zijn wij drie jaar 
geleden een proef gestart met de social media tool 
“Klasbord”. Vele fotocollages en berichten verder, 
kunnen wij vaststellen dat Klasbord 
gemeenschappelijk goed is geworden op De 
Kwikstaart. Alle leerkrachten zijn vorig schooljaar bij elkaar gekomen om te kijken naar het 
doel van Klasbord voor het volgende schooljaar.  
  
Dit is wat u kunt verwachten: 

 De focus ligt op een kijkje in de klas, leuke activiteiten en bijzonderheden worden 
gedeeld en daarbij worden foto’s gebruikt. 

 De wekelijkse Kwikflits blijft leidend voor alle belangrijke informatie. 

 De mogelijkheid om reacties te geven onder de berichten en foto’s op te slaan staat uit. 

 De leerkrachten van een leerjaar zijn sub-beheerders van elkaars groepen. 

 Bij speciale activiteiten zal er gezamenlijk gepost worden. 

 Thema’s worden geïntroduceerd. 

 Reminders en huishoudelijke mededelingen komen op Klasbord. 

 Afgesproken is dat er tenminste één keer per week een bericht op Klasbord komt.  
 
Filmpjes plaatsen zijn puur als experiment en niet iedere leerkracht neemt hieraan deel. 
 
Wanneer u een bericht heeft gelezen, zou u het bericht dan een duimpje willen geven? Zo 
kunnen wij kijken wat het bereik van Klasbord is voor een volgende evaluatie. 
 

Een gratis Borre boekje 
De kinderen van de groepen 1 en 2 hebben vandaag allemaal een Borre boekje “Borre en het 
raadselmannetje” mee naar huis gekregen. In de groepen 3 t/m 5 is de informatiebrochure 
uitgedeeld. Dit is promotiemateriaal van Pica educatief. Bij het boekje zit informatie over het 
bestellen van deze boekjes. Dit gaat allemaal buiten school om, maar omdat wij het 
leesproces van de kinderen stimuleren, hebben wij de gratis boekjes uitgedeeld.  
 

mailto:info@dekwikstaart.nl


3 

 
 

Tijdschriften voor de jeugd 
De tijdschriften Bobo, Okki, Wild van Freek en Echte helden zijn uitgedeeld aan de leerlingen 
voor wie deze tijdschriften bedoeld zijn. De tijdschriften en/of boeken worden gewoon bij u 
thuis geleverd wanneer u besluit zich hierop te abonneren. Wij hebben er als school voor 
gekozen om de materialen aan de kinderen mee te geven, omdat wij het leesproces van de 
kinderen graag stimuleren. 
 

Nieuws van Qui Vive (ontvangen bericht) 

 

 
 
 


