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Agenda 
wo 2 oktober scholierenveldloop 
ma 7 t/m wo 9 oktober verkoop ‘uitgelezen’ boeken 
wo 9 oktober tentoonstellingsavond Kinderboekenweek 
 17.30-18.00 uur: gebak afleveren in atrium 
 18.00-18.45 uur: achternaam A t/m M 
 18.45-19.30 uur: achternaam N t/m Z 
do 10 oktober Brede School ouderavond over de drukke decembermaand, aanvang 19.30 uur 
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 
 
 

Kinderboekenweek: Reis mee! 
Afgelopen maandag is de Kinderboekenweek op De Kwikstaart van start gegaan, geheel in 
het teken van het thema ‘Reis mee’. De leerkrachten gingen op reis door de school om voor te 
lezen bij andere groepen. Komende week staan er nog veel meer leesbevorderende 
activiteiten op het programma. 
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Verkoop uitgelezen boeken 
Een aantal leerlingen van de groepen 8 gaat helpen om de 
uitgelezen boeken voor een klein bedrag te verkopen. De 
opbrengst van de verkochte boeken komt geheel ten goede 
aan leesbevordering op De Kwikstaart. Op maandag 7, 
dinsdag 8 en woensdag 9 oktober kunt u een kijkje nemen 
bij onze boekenkraam bij de ingang van de bovengang. De 
verkooptijden zijn ’s morgens van 08.20 tot 08.30 uur en ‘s 
middags van 15.00 tot 15.15 uur. Op woensdag kunt u ’s 
middags van 12.00 tot 12.15 uur boeken kopen. Uitgelezen 
boeken zijn nog steeds van harte welkom! 
 
Tentoonstellingsavond 
Op woensdagavond 9 oktober bent u van harte welkom op onze 
tentoonstellingsavond. In alle jaarlagen zijn er tentoonstellingen van gemaakt werk en 
presentaties van leesbevorderende activiteiten. Omdat we graag willen dat alle 
ouders/verzorgers en natuurlijk de kinderen alles goed kunnen bekijken, hebben we de 
kinderen op achternaam in twee groepen verdeeld. Het is wenselijk deze indeling aan te 
houden. 
 

 Achternamen A t/m M van 18.00 uur – 18.45 uur 

 Achternamen N t/m Z   van 18.45 uur – 19.30 uur 
 
Hieronder vindt u in een notendop wat er te doen is en waar u wat kunt vinden. 
 
Workshop in het Boekenparadijs en verkoop uitgelezen kinderboeken. 
In het Boekenparadijs zal de verkoop van het restant uitgelezen boeken plaatsvinden. 
Daarnaast wordt er een workshop voorlezen gegeven. Verder proberen we non-stop voor te 
lezen. Het voorlezen zal gebeuren door kinderen en ouders.  
 
Boekenkraam The Read Shop en signeren 
In het atrium is The Read Shop vanaf 17.30 uur aanwezig met een grote kraam om 
kinderboeken te verkopen. Schrijfster Tineke Honingh zal ’s avonds aanwezig zijn om te 
signeren. 
 
Taartenverkoop voor Stichting Hoogvliegers  
De oudervereniging zal in de kantine van de Brede School 
Legmeer koffie/thee/water/limonade aanbieden. Er zal, tegen een 
kleine vergoeding, zelfgebakken taart/cake aangeboden worden. 
De opbrengst gaat naar het goede doel: Stichting Hoogvliegers.  
 
Stichting Hoogvliegers laat zieke, gehandicapte kinderen (van 6 tot 
en met 17 jaar oud), kinderen met ADHD en kinderen met autisme 
een bijzonder en onvergetelijk avontuur beleven. Zelf een vliegtuig 
besturen! Een dag waar ze boven zichzelf uitstijgen en meer dan bijzonder zijn, een dag die 
ze nooit meer vergeten. In de afgelopen twaalf jaren vlogen er al meer dan 10.000 kinderen! 
Voor meer informatie verwijzen we u naar https://www.stichtinghoogvliegers.nl/over-ons 
 
We hebben al aanmeldingen binnen en verwachten dus veel lekkers op woensdag 9 oktober 
a.s.! Al dat lekkers kan natuurlijk door u gekocht worden, zodat we zo veel mogelijk geld 
kunnen ophalen voor Stichting Hoogvliegers. We verzoeken u om gepast te betalen. Een stuk 
taart kost € 0,50.  
 
Ter herinnering: het inleveren van de taarten, cakes e.d. is mogelijk op woensdag 9 oktober 
tussen 17.30 uur en 18.00 uur in de kantine van de Brede School Legmeer. Taarten en cakes 
worden gesneden aangeleverd en eventueel voorzien van een taartschep (met naam en klas 
van uw kind erop!). Het lekkers geven we mee op een servetje, dus kwarktaarten en andere 
“nattere” soorten zijn niet handig. 
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Denkt u eraan om na afloop van de tentoonstelling bij de kraam langs te lopen om de hopelijk 
lege schaal (met naam en klas van uw kind erop!) weer op te halen? We kijken uit naar een 
zoete avond met een mooie opbrengst!  
 

Nieuwsbrief Videt 
Voor de nieuwsbrief van Videt met de activiteiten voor de jeugd in 
Uithoorn klikt u op het logo van Uithoorn voor elkaar. 
 

De Kinderboekenweek staat voor de deur!  
(ingezonden bericht van Bibliotheek Amstelland) 
Dat betekent 10 dagen lang extra veel aandacht voor lezen en 
leesplezier. Daarom heeft onze nieuwsbrief weer zes leuke nieuwe 
boekentips die passen bij het thema ‘Reis mee!’. En wist je al dat 
schrijfster Anna Woltz bij ons op bezoek komt? En dat we een 
schrijfwedstrijd organiseren waar een leuke prijs mee te winnen valt? 
Kijk in onze nieuwsbrief voor meer informatie en andere activiteiten. 
 
https://www.debibliotheekamstelland.nl/jeugd/tips-van-de-leesconsulent.htmlBib 
 
Bibliotheek Amstelland 
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