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DDee  KKwwiikkfflliittss  
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 

Agenda 
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 
ma 28 oktober inschrijven voortgangsgesprekken, 
  ’s middags voor ouders met meer dan 2 kinderen 
di 29 oktober e.v. inschrijven voortgangsgesprekken 
ma 4 t/m do 14 november voortgangsgesprekken 
ma 4 november 10 jaar BSL: Circus Kristal voor groepen 1-2  
di 5 november  10 jaar BSL: Circus Kristal voor groepen 3-4 
wo 6 november landelijke onderwijsstaking, de school is gesloten 
do 7 november Nationaal Schoolontbijt groepen 7-8 
do 7 november 10 jaar BSL: Circus Kristal voor groepen 5-6 
do 7 november groep 7A ontbijt op het gemeentehuis (op de fiets!) 
vr 8 november Nationaal Schoolontbijt groepen 1 t/m 6 
vr 8 november 10 jaar BSL: Circus Kristal voor groepen 7-8 
vr 15 november studiedag, alle leerlingen zijn vrij 
 
 

Er is er één jarig… en dat zijn wij! 
De hoogste tijd voor een feestje, want de Brede School Legmeer 
bestaat in november 10 jaar! De week van maandag 4 november tot 
en met vrijdag 8 november staat in het teken van deze mijlpaal. 
Tijdens deze week zal ‘Circus Kristal’ de actieve feestelijkheden 
verzorgen in ons gebouw.  
 

 Maandag 4 november komen er 1100 gebakjes binnen voor 
alle leerlingen van de Brede School Legmeer! 

 Deze week is er geen gym.  

 Op de dag dat uw kind meedoet aan het circus is het nodig dat 
er een 10-uurtje én een lunch in de tas zit. Er zal die dag op school worden geluncht in 
de klas met de leerkracht.  

 Het programma duurt tot 14.00 uur. Daarna komen de leerlingen weer naar de klas om 
het laatste uur rustig af te kunnen sluiten. Wij houden deze week de reguliere eindtijd 
van 15.00 uur aan.  

 
Het schema van het circus ziet er als volgt uit: 
Maandag 4 november groepen 1-2 
Dinsdag 5 november groepen 3-4 
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Donderdag 7 november groepen 5-6 
Vrijdag 8 november groepen 7-8 
 
Op de dag dat de groep van uw kind aan de beurt is, kunt u een kijkje komen nemen bij de 
voorstelling. Deze voorstelling vindt iedere dag plaats in de gymzaal van 13.30 tot 14.00 uur. 
Lijkt het u leuk om te helpen op de dag dat uw kind in de wereld van het circus stapt? In de 
gang boven en beneden hangen de inschrijflijsten voor de verschillende dagen. Hulpouders 
zijn meer dan welkom maar let op, vol=vol! 1501 
 
 

Nationaal Schoolontbijt 
In dezelfde week staat ook het Nationaal Schoolontbijt gepland. We 
combineren deze leerzame en gezellige activiteit met het lustrumfeest. De 
leerlingen krijgen een ontbijt en leren waarom een goed ontbijt belangrijk is. 
De vijf voordelen van een goed ontbijt komen aan bod tijdens het heerlijke 
ontbijt zelf! 
 
Donderdag 7 november Schoolontbijt groepen 7 en 8 
Vrijdag 8 november Schoolontbijt groepen 1 t/m 6 
 
Groep 7A van juf Jacqueline is uitgenodigd om donderdag 7 november 
van 9.00 tot 10.00 uur bij de burgemeester en wethouder in het 
gemeentehuis te komen ontbijten! Zij gaan vanaf school op de fiets naar 
het gemeentehuis. Juf Jacqueline kan twee hulpouders gebruiken die 
willen meefietsen. Opgeven is mogelijk door haar een mail te sturen 
(jacqueline@dekwikstaart.nl). 
 

Voortgangsgesprekken van 4 t/m 14 november 2019  
Van maandag 4 tot en met donderdag 14 november zijn de voortgangsgesprekken gepland. 
Het voortgangsgesprek is een vervolg op het kennismakingsgesprek aan het begin van het 
schooljaar. Mochten er verwachtingen zijn uitgesproken tijdens het kennismakingsgesprek of 
afspraken zijn gemaakt, dan is er in dit gesprek de mogelijkheid om daarop terug te komen. 
Daarnaast zullen de leerkrachten van de groepen 8 dit gesprek gebruiken om de ontwikkeling 
en voortgang in verhouding tot het indicatieadvies te bespreken. 
 
Het praatpapier heeft een belangrijke rol in de gesprekkencyclus. Het praatpapier is de 
documentatie waarin de ontwikkelingen worden gedeeld tussen leerling-ouder-leerkracht. De 
leerkrachten zullen het praatpapier op woensdag 30 oktober mee naar huis geven, zodat u 
thuis kunt bespreken en noteren wat u met de leerkracht wilt overleggen. De leerlingen van de 
groepen 3 en 4 mogen (als de ouders dat prettig vinden) aanschuiven bij het gesprek. De 
leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 verwachten we tijdens het gesprek. Na het 
voortgangsgesprek blijft het praatpapier op school en zal het bij het rapportgesprek in maart 
weer worden meegegeven. 
 
De voortgangsgesprekken zijn niet bedoeld om problemen te bespreken. In dat geval maken 
wij een aparte afspraak en plannen meer gesprekstijd in. Vanaf dinsdag 29 oktober hangt in 
iedere klas een intekenlijst. Ouders met meer dan twee kinderen kunnen maandagmiddag  
28 oktober al inschrijven. 
 

Kinderboekenweek succesvol 
afgesloten 
Afgelopen woensdagavond hebben wij met de 
tentoonstellingsavond onze Kinderboekenweek op De 
Kwikstaart afgesloten.  
 
Het was ook de laatste mogelijkheid om uitgelezen 
kinderboeken te kopen. We hebben dit jaar een mooi bedrag 
van € 103,-- opgehaald met de verkoop. Hier kunnen wij 

weer mooie boeken van kopen voor de school. Bedankt! 
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Tijdens de tentoonstellingsavond hebben wij ons samen met u 
ingezet voor Stichting Hoogvliegers en zijn dan ook verheugd 
om te kunnen melden dat er voor € 577,60 is gebakken en 
opgesnoept!  
 
Wij willen u namens Stichting Hoogvliegers heel hartelijk 
bedanken voor uw inzet, het schenken en het kopen van de 
zoetigheden. 


