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DDee  KKwwiikkfflliittss  
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 

Agenda 
ma 23 september groep 5A naar Jonge Linde 
di 24 september groep 5B naar Jonge Linde 
wo 25 september groep 5C naar Jonge Linde 
di 1 oktober  informatieavond groepen 3 over leesontwikkeling, aanvang 19.30 uur 
wo 2 oktober scholierenveldloop 
ma 7 t/m wo 9 oktober verkoop ‘uitgelezen’ boeken 
wo 9 oktober tentoonstellingsavond Kinderboekenweek 
 18.00-18.45 uur: achternaam A t/m M 
 18.45-19.30 uur: achternaam N t/m Z 
di 15 oktober jaarvergadering oudervereniging, aanvang 19.30 uur 
do 17 oktober informatieavond groepen 7 over VO, aanvang 19.00 uur 
do 17 oktober informatieavond groepen 8 over VO, aanvang 20.00 uur 
ma 21 t/m vr 25 oktober herfstvakantie 
 
 

Informatieavond groepen 3 op 1 oktober  
over de leesontwikkeling 
Op dinsdag 1 oktober is er een informatieavond voor 
de ouders van de groepen 3. De avond is gericht op 
het leesproces. De keuze voor deze groep heeft te 
maken met de gerichte start van het leesproces in 
groep 3. In de groepen 1 en 2 wordt veel aandacht 
besteed aan de auditieve taalverwerving en aan de 
lettertekens, maar in groep 3 wordt de intensiviteit 
van dit taal/leesproces verhoogd. Vandaar de keuze om 
deze avond vooral te richten op de ouders van groep 3, 
maar ook andere ouders die geïnteresseerd zijn in de leesontwikkeling zijn welkom.  

 
Tijdens deze avond zal er uitleg worden gegeven hoe de leesontwikkeling verloopt, hoe een 
leerling in zijn algemeenheid de aangeboden stof verwerkt en wat daarvoor nodig is, maar ook 
hoe u als ouder uw zoon of dochter kunt sturen of begeleiden in dit proces.  
 
Wij hopen dat u aan het einde van de avond wat meer inzicht heeft gekregen in de 
leesontwikkeling van uw kind en dat u praktische handvatten heeft ontvangen, maar ook dat 
we voor u inzichtelijk hebben kunnen maken wat het voor kinderen van deze leeftijd betekent 
om te leren lezen. 
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De avond begint om 19.30 uur in de kantine van de Brede School Legmeer (direct rechts na 
entree hoofdingang). 
 

De Kinderboekenweek op De Kwikstaart anno 2019 
De Kinderboekenweek start officieel op woensdag 2 oktober 2019 en duurt tot vrijdag 11 
oktober 2019. Op De Kwikstaart starten we op maandag 30 september en sluiten af met de 
tentoonstelling op woensdagavond 9 oktober.  
 

 Wij starten de Kinderenboekenweek op maandag 30 september. De opening 
is…..Bestemming onbekend. Helemaal in stijl van het thema ‘Reis mee’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ook dit jaar wordt de uitgelezen boekenmarkt georganiseerd. 
Vanaf maandag 23 september t/m vrijdag 4 oktober kunnen 
‘uitgelezen’ kinderboeken die thuis niet meer gelezen worden 
meegebracht worden naar school. Dus geen gedateerde en/of 
beschadigde boeken of boeken voor volwassenen. Aan het begin 
van de gangen staan dozen waar de boeken ingelegd kunnen 
worden. 
 

 De verkoop is op maandag 7, dinsdag 8 en woensdag 9 oktober. 
 

Woensdag 2 oktober is het weer zover!  
De leerlingen mogen aantreden bij de 37e editie van de scholierenveldloop.  
De inschrijflijsten hangen bij het lokaal van uw kind. Dit jaar hebben we de inschrijflijsten later 
dan normaal ontvangen, daarom vragen wij uw aandacht voor de relatief korte inschrijftijd: 
woensdagmorgen 23 september zullen de lijsten ingenomen en verwerkt worden.  
De lijsten hangen er dit jaar dus maar één week, dus wees er vlug bij wanneer uw kind mee 
wil doen! 
 
Hierbij het programma 37e Albert Heijn Jos van den Berg scholierenveldloop - 2 oktober 2019  
  
14.30 uur  Groep 3 van het basisonderwijs   ongeveer 650 meter  
14.40 uur  Groep 4 van het basisonderwijs                "  
14.50 uur  Prijsuitreiking groepen 3 en 4  
  
15.00 uur  Groep 5 van het basisonderwijs   ongeveer 1000 meter  
15.10 uur  Groep 6 van het basisonderwijs                 "  
15.20 uur  Prijsuitreiking groepen 5 en 6  
  
15.30 uur  Groep 7 van het basisonderwijs                 "  
15.40 uur  Groep 8 van het basisonderwijs                 "  
15.50 uur  Prijsuitreiking groepen 7 en 8  
  
Locatie: AKU (Atletiek Klub Uithoorn), Sportpark Randhoorn, 
 
De deelnemers moeten minimaal 5 minuten voor de start aanwezig zijn.  
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Auto's dienen op het parkeerterrein geplaatst te worden en de fietsen in het fietsenrek bij de 
ingang van het sportpark. Houd er dus rekening mee dat u nog een eindje moet lopen tot de 
atletiekbaan.  
 
Op het terrein van AKU vindt u een kraam van De Kwikstaart waar u een shirt van de school 
en het startnummer kunt ophalen. De startnummers dienen aan de voorkant vast gemaakt te 
worden (s.v.p. veiligheidsspeldjes meenemen!) Aan de jongens wordt een andere serie 
startnummers toegekend dan aan de meisjes. Na de loop kunt u hier het Kwikstaart shirt weer 
retourneren. 
 
Wanneer u graag mee wilt helpen tijdens dit evenement, u bent van harte welkom! Neemt u 
gerust contact op met ovdekwikstaart@hotmail.com. 
Tenslotte: Wilt u de kinderen erop wijzen, dat het een prestatieloop is en dat ze gerust een 
stukje mogen wandelen als ze moe zijn. 
Bedankt en alvast heel veel plezier! 
 

mailto:ovdekwikstaart@hotmail.com

