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DDee  KKwwiikkfflliittss  
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 

Agenda 
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 
di 7 t/m vr 31 januari  Techniekmaand 
 
 
 
 

Wij kunnen uw hulp gebruiken bij de kerstversiering  
(herhaald bericht) 
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, dan 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! 
 

Ouders gezocht voor De Techniekmaand! 
Van dinsdag 7 januari tot en met vrijdag 31 januari hebben we 
weer de Techniekmaand op De Kwikstaart! Dit jaar zal onze 
nieuwe natuur en techniekmethode “Naut” centraal staan met 
daarin de thema’s elektriciteit, chemie, constructies en 
verbindingen. 
 
Naast een show van Mad Science hebben we ook weer een 
moment waarop de kinderen verschillende activiteiten doen in 

het atrium. Voor deze activiteiten hebben wij ouders nodig die de kinderen willen helpen en 
begeleiden. Daar is geen technische studie voor nodig. 
 
U kunt zich vanaf maandag 9 december inschrijven op de lijst bij de klas. Onder dit bericht 
kunt u zien wanneer de klas van uw kind de activiteiten in het atrium heeft. 
Wij hopen op uw hulp, zodat we er weer een onvergetelijke techniekmaand van kunnen 
maken! 
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Datum Tijd Groep 

Woensdag 8 januari 8.30 - 12.00 uur 3A 

Donderdag 9 januari 8.30 - 12.00 uur 
13.00 - 15.00 uur 

3B 
1A 

Vrijdag 10 januari 8.30 - 12.00 uur 
13.00 - 15.00 uur 

4A 
1B 

Maandag 13 januari 8.30 - 12.00 uur 
8.30 - 15.00 uur 

3C 
1C 

Dinsdag 14 januari 8.30 - 12.00 uur 
13.00 - 15.00 uur 

8A 
2A 

Woensdag 15 januari 8.30 - 12.00 uur 4B 

Donderdag 16 januari 8.30 - 12.00 uur 
13.00 - 15.00 uur 

4C 
2B 

Vrijdag 17 januari 8.30 - 12.00 uur 8B 

Maandag 20 januari 8.30 - 12.00 uur 
13.00 - 15.00 uur 

5A 
2C 

Dinsdag 21 januari 8.30 - 12.00 uur 5B 

Woensdag 22 januari 8.30 - 12.00 uur 5C 

Donderdag 23 januari 8.30 - 12.00 uur 6A 

Vrijdag 24 januari 8.30 - 12.00 uur 6B 

Maandag 27 januari 8.30 - 12.00 uur 6C 

Dinsdag 28 januari 8.30 - 12.00 uur 7A 

Woensdag 29 januari  8.30 - 12.00 uur 7B 

Donderdag 30 januari 8.30 - 12.00 uur 7C 

Vrijdag 31 januari 8.30 - 12.00 uur 8C 

 
 

Nieuwsbrief van Videt 
Voor de nieuwbrief van Videt van de maand december klikt u op het volgende logp  
 

 

https://mailchi.mp/4e77e0713e1b/uithoornvoorelkaar-959264?e=973153f121

