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DDee  KKwwiikkfflliittss  
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 

Agenda 
wo 4 december Sinterklaasviering op school, eindtijd 12.30 uur 

ma 9 december school versieren i.v.m. kerst, aanvang 19.00 uur 
do 19 december kerstviering en kerstdiner 
vr 20 december ’s middags zijn alle leerlingen vrij 
ma 23 december t/m vr 3 januari kerstvakantie 
ma 6 januari studiedag, alle leerlingen zijn vrij 
 
 
 
 

Sinterklaas op De Kwikstaart  
Vanmorgen werden we op school verrast door de komst van een 
aantal Pieten! Zij kwamen natuurlijk niet zomaar even langs. Ze 
kwamen ons namelijk vertellen dat Sinterklaas op woensdag 4 
december zijn verjaardag bij ons op school komt vieren!   
 
Woensdagochtend 4 december zullen de deuren van de school om 
8.15 uur al opengaan. Wij verzoeken u om uw kind(eren) op tijd op 
school te brengen en om zelf zo spoedig mogelijk de school weer 
te verlaten. Op die manier kunnen de leerkrachten op tijd met hun 
klas naar het atrium gaan, om daar de Sint te ontvangen.  
 
We begrijpen dat u wellicht benieuwd bent naar de aankomst van 

de Sint en zijn Pieten, maar in verband met de veiligheid is het niet mogelijk om als ouder 
hierbij aanwezig te zijn. Na de ontvangst in het atrium zal Sinterklaas de groepen 1 en 2 
bezoeken in de klas. De kinderen van groepen 3 en 4 hebben in de speelzaal een 
Pietendisco. De leerlingen van groepen 5 t/m 8 gaan in de klas aan de slag met het uitpakken 
van de surprises.   
 
Ter herinnering: het is de bedoeling dat de surprises op dinsdag 3 december om 8.30 uur mee 
naar school genomen worden. Lukt dit niet? Dan mag de surprise op maandag 2 december na 
15.00 uur in de klas gebracht worden. Zonder inpakpapier, met aan de buitenkant een envelop 
met een gedicht erin (geen naam op de envelop). Op dinsdag 3 december is er een 
tentoonstelling van de gemaakte surprises. Dit is voor de kinderen en zal dus plaatsvinden 
onder schooltijd. Ouders hebben woensdagochtend van 8.15-8.25 uur de gelegenheid om nog 
even bij de surprises te kijken.  
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Wilt u uw kind deze dag een grote plastic tas meegeven, voor knutselwerkjes die deze week 
wellicht meegegeven worden? Alle kinderen gaan zoals bekend om 12.30 uur uit en zijn ’s 
middags vrij.  
 
We wensen iedereen een gezellige sinterklaasviering toe!  
 

Wij kunnen uw hulp gebruiken bij de kerstversiering 
Maandag 9 december vanaf 19.00 uur willen wij de school weer in 
kerstsfeer brengen. Vele handen maken licht werk, dus wie komt 
ons helpen? Het wordt een gezellige avond en alle ouders van de 
kinderen uit de groepen 1 t/m 8 zijn van harte welkom. Wanneer u 
een hoge trap mee wilt nemen, heel graag.  
 
U kunt zich aanmelden via de intekenlijst bij de groepsleerkracht of 
door een e-mail te sturen naar annemieke@dekwikstaart.nl. Alvast 
bedankt! 
 

Meld uw jongere kind op tijd aan! 
Onder meer door nieuwbouw in de wijk is er veel belangstelling voor onze school. Sinds kort 
moeten wij zelfs aangemelde leerlingen die geboren zijn in 2016 op een wachtlijst plaatsen. 
Wij raden ouders met kinderen, die geboren zijn in 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. 
 

Bericht van de medezeggenschapsraad (MR) 
 

Nieuwe leden 
Wij zijn blij dat we met ingang van dit schooljaar de volgende 
nieuwe leden mogen verwelkomen.  
 
In de oudergeleding: Chantal Vleeschhouwer en Robert Haagsma. 
In de personeelsgeleding: Lyske van der Knaap-Vissers en 
Carolien Janse.  
 

De MR bestaat nu uit de volgende leden 
Oudergeleding: Lisette Bruijnis, Robert Haagsma, Esther Schreuder, Chantal Vleeschhouwer. 
Personeelsgeleding: Alma Bax, Marieke van Dantzig-Straatman, Carolien Janse,  
Lyske van der Knaap-Vissers. 
 
Inmiddels hebben wij al weer twee vergaderingen gehad sinds de start van dit schooljaar. 
Onder andere de volgende onderwerpen zijn besproken: 
 
Evaluatie praatpapier  
Het praatpapier is een werkdocument en ieder jaar willen we bekijken welke punten we 
kunnen verbeteren. Wij zijn op zoek naar ouders die met ons willen meedenken over het 
versterken van het praatpapier. Binnenkort volgt hiervoor een uitnodiging in de Kwikflits. 
 
Ecologische voetafdruk  
Er wordt op school nagedacht over het verkleinen van de ecologische voetafdruk van onze 
school. De MR-leden staan hier positief tegenover. Als MR kijken wij naar onze ervaringen en 
contacten op het gebied van duurzaamheid. Dit punt wordt meegenomen in de leerlingenraad.  
 
Jaarverslag MR 
Binnenkort zal het jaarverslag van vorig schooljaar gepubliceerd worden op de website en ter 
inzage zijn voor een ieder. 
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