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DDee  KKwwiikkfflliittss  
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 

Agenda 
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 
vr 11 oktober groepen 1 naar Amsterdamse Bos 
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 
vr 18 oktober groepen 2 naar Amsterdamse Bos 
ma 21 t/m vr 25 oktober herfstvakantie 
 
 

Kinderboekenweek 
Vanavond bent u van harte welkom op onze kinderboekenweektentoonstelling.In alle 
jaarlagen zijn er tentoonstellingen van gemaakt werk en presentaties van leesbevorderende 
activiteiten. Omdat wij graag willen dat alle ouders/verzorgers en natuurlijk de kinderen alles 
goed kunnen bekijken, hebben wij 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 een kort overzicht.  
 
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. 
  
Workshop voorlezen 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. 
  
Koffiecorner met gebak 
In de kantine van de Brede School Legmeer vindt u alles om de dorst te lessen, maar ook 
heerlijke taarten, cake en koekjes. Alle heerlijkheden kunt u voor een bedrag van € 0,50 
kopen. De opbrengst gaat naar Stichting Hoogvliegers.  
Wij wensen u veel plezier bij onze kinderboekenweektentoonstelling!  
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Aanmelden van leerlingen geboren in 2016 en 2017 
Wij merken dat er de laatste tijd veel belangstelling is onder ouders om hun kind(eren) aan te 
melden op De Kwikstaart. De oplevering van de nieuwe woningen in onze wijk heeft hier 
uiteraard mee te maken, maar wij horen ook dat ouders door positieve mond-tot-mondreclame 
voor onze school kiezen. Dat is natuurlijk fijn om te weten, maar wij willen graag voorkomen 
dat er geen plek meer is voor jongere broertjes en zusjes van de leerlingen die al op onze 
school zitten.  
 
Daarom waarschuwen wij u nog een keer! Heeft u een kind dat geboren is in 2016 of 2017 en 
heeft u uw kind nog niet aangemeld of heeft u hiervoor nog geen afspraak gemaakt, neem dan 
contact op voor het maken van een afspraak met Boudewijn van Stuijvenberg. U kunt hiervoor 
een mail sturen naar info@dekwikstaart.nl met vermelding van de naam en geboortedatum 
van uw aan te melden kind. U kunt ook op maandag en woensdag langslopen bij Marion 
Buiten, onze secretaresse. 
 

Schrijfster Jeska Verstegen op bezoek in het Boekenparadijs 
Dinsdagochtend hadden de groepen 3 en 4 bezoek van Jeska Verstegen. Jeska tekent vrolijk 
en sprookjesachtig, en houdt ervan een beetje magie toe te voegen aan haar illustraties. Haar 
werkkamer is haar eigen wondere wereld, waar ze al haar fantasieën tot leven kan roepen. 
 
Naast haar tekenwerk schrijft ze ook. De verhalen zijn als geschreven tekeningetjes. Jeska is 
onder andere bekend van de boeken van Prinses Keteltje. Twee zwiepstaartjes, een kroontje 
en stoere laarzen. Keteltje is een vrolijk en eigenwijs prinsesje van zes. Ze woont in het 
mooiste huis van het land. Samen met Koningin Moeder, Generaal Vader en Prins Opa. Later 
wordt Prinses Keteltje net zo koninklijk als Koningin Moeder.  
De energieke 6-jarige prinses Keteltje moet nog een hoop leren voor ze een 'echte' prinses is. 
Maar nu nog even niet! Ze heeft het veel te druk met verstoppertje spelen, leren zwemmen, 
vliegen in een helikopter, haar vriendje Doffie en haar huisdieren Sneeuwbal, Beppie, Drom 
en Dapper.  
De aanbevolen leeftijd voor Prinses Keteltje is 5-8 jaar.  
 

 
 

Ouderavond “rust in de decembermaand” gaat niet door 
De ouderavond van morgenavond over rust in de decembermaand gaat door een gebrek aan 
belangstelling helaas niet door. We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

De groepen 1 en 2 gaan naar het Amsterdamse Bos 
De leerlingen van de groepen 1 en 2 gaan op de volgende data op excursie naar het 
bezoekerscentrum van het Amsterdamse Bos. 
 
Groepen 1: vrijdag 11 oktober 
Groepen 2: vrijdag 18 oktober 
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Voor de ouders die niet meegaan, zal het een gewone dag zijn. We beginnen zoals altijd om 
8.30 uur en de leerlingen zijn om 12.00 uur weer op school. Wij willen u het volgende vragen: 

 Zorg dat uw kind voor schooltijd geplast heeft. 

 Doe het tienuurtje in een plastic zak met naam en zet dit in de krat/tas in de klas. 

 Kleed uw kind warm aan. 

 Trek uw kind laarzen aan en eventueel regenkleding (geen paraplu’s). 
 

 

Uitnodiging jaarvergadering Oudervereniging De Kwikstaart 
dinsdag 15 oktober 2019 (ingezonden bericht) 
De Oudervereniging De Kwikstaart (OV) houdt haar jaarvergadering op dinsdag 15 oktober 
2019 van 19:30 tot ± 20:30 uur in de kantine van De Brede School Legmeer.  
 
Tijdens deze vergadering zullen we: 

 Een overzicht geven van de OV-activiteiten in het afgelopen schooljaar; 
 Toelichting geven op de daarvoor gedane bestedingen van de ouderbijdrage; 

 Een begroting voorleggen voor het schooljaar 2019/2020. 

Omdat we maar een keer per jaar een jaarvergadering houden, stellen we uw interesse en 
komst bijzonder op prijs. In deze vergadering krijgt u een goed beeld van onze rol in de 
schoolactiviteiten die gedurende het hele schooljaar plaatsvinden. U kunt zich aanmelden via 
ons emailadres: ovdekwikstaart@hotmail.com. Geïnteresseerden kunnen het financieel 
jaarverslag opvragen via hetzelfde e-mailadres. 

Tot ziens op 15 oktober!1501 
Namens het bestuur van de Oudervereniging, 
Joost Paehlig (voorzitter) 

Scholierenveldloop in regen en wind (ingezonden bericht)  
Op woensdag 2 oktober organiseerde Atletiekvereniging AKU de 
Scholierenveldloop voor de 37e keer(!) en ondanks de 
betrekkelijk korte tijd om in te schrijven waren er toch 71 
leerlingen die hun weg naar de atletiekbaan wisten te vinden! 
 
Ondanks de regen en een gure wind stonden om 14.30 uur de 
kinderen van groep 3 klaar voor de eerste start. De 
belangstelling van ouders, oma’s en opa’s, etc. was enorm en 
mede daardoor gingen de kinderen als een raket van start.  
 
De strijd om de eerste plaatsen was natuurlijk groot, maar het 
was prachtig om te zien dat elk kind enthousiast zijn eigen 
wedstrijd liep en onder de aanmoedigingen probeerde zo snel 
mogelijk over de finish te komen.  
 
Elke start was weer een belevenis op zich met een enorme grote 
groep kinderen onder het startdoek die gespannen wachtten op het startschot. De diploma’s 
zijn inmiddels uitgedeeld aan de deelnemers en we hopen dat iedereen weer heeft genoten! 
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