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DDee  KKwwiikkfflliittss  
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 

Agenda 
di 7 t/m vr 31 januari Techniekmaand 
di 28 januari schoonmaakavond groepen 1 en 2, 19.15-20.15 uur 
ma 10 t/m wo 12 februari adviesgesprekken groepen 8 
do 13 en vr 14 februari studiedagen, alle leerlingen zijn vrij 
ma 17 t/m vr 21 februari krokusvakantie 
ma 24 t/m wo 26 februari studiedagen, alle leerlingen zijn vrij 
vr 28 februari rapport mee 
ma 2 t/m vr 13 maart rapportgesprekken 
di 31 maart t/m do 2 april podiumavonden groepen 2 t/m 7 
 
 

 

Techniekmaand weer van start 
Gisteren is de techniekmaand met de Mad Science Show van start gegaan. Wat was het weer 
gaaf! Na toffe experimenten van een gekke wetenschapper over licht, vuur en energie mogen 
de kinderen vanaf nu zelf aan de slag gaan met experimenten, bouwopdrachten, elektra en 
het programmeren van robots. Gisteren is de eerste groep van start gegaan in het atrium. Bij 
deze wensen wij alle kinderen veel plezier!  
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U kunt de data van de podiumavonden noteren 
Nog even en dan kunt u weer genieten van het spectaculaire optreden van uw kind(eren) in de 
groepen 2 tot en met 7 in het Alkwin Kollege. Wij hebben dit jaar de volgende indeling van de 
groepen gemaakt.  
 

Rood Wit Blauw 

Dinsdag 31 maart Woensdag 1 april Donderdag 2 april  

2C  Carolien/Betty 2B  Monique 2A  Nathalie/Betty 

3A  Charissa/Wilma 3C  Anne Kee/Lyske 3B  Ria/Lyske 

4C  Anouk 4B  Paula/Brenda 4A  Suzanne/Wesley 

5C  Tom/Wesley 5B  Sanne/Mark 5A  Iris 

6C  Danique/Rianne 6B  Rinze 6A  Inge/Alma 

7C  Desiree/Annemieke 7A  Jacqueline 7B  Arnout 

 
U kunt nu alvast noteren dat de deuren van het Alkwin Kollege om 
18.15 uur opengaan en dat we rond 20.30 uur de avond afsluiten. 
Zoals u misschien al weet, krijgt u maximaal twee 
toegangskaartjes per gezin per avond uitgereikt. In verband met de 
brandveiligheid worden kinderen op schoot of in een kinderwagen 
niet toegestaan. We rekenen op uw begrip hiervoor. 
 
Ook is er een try-out voorstelling in het atrium van de Kwikstaart 
voor andere belangstellenden (maximaal twee kaartjes per kind).  
 
TRY-OUTS: 
Groep rood: dinsdag 31 maart aanvang: 9.45 uur 
Groep wit:  woensdag 1 april aanvang:  9.45 uur 
Groep blauw: donderdag 2 april aanvang:  9.45 uur 
 
 

Naschoolse cursus Mad Science 
Na een knallende aftrap met een spectaculaire Science show op 7 januari 2020, kunnen 
leerlingen van de groepen 3 t/m 8 zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap- en 
techniekcursus. De cursus is op donderdag om 15.15 uur, vanaf 6 februari 2020. De lessen 
duren een uur en vinden plaats in lokalen van De Kwikstaart. 
 
De kinderen worden vijf weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten, 
proefjes en demonstraties. Elke week staat een nieuw thema centraal en wordt de 
wetenschap en techniek die daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de 
slag als een echte wetenschapper!  
 
De cursus van dit schooljaar heet Wereld van Wetenschap. We gaan van keukenkast naar 
politieonderzoek, van elektrische apparaten naar wolkenkrabbers, en van beveiliging naar 
vliegtuigen. 
 
Minimaal 15 en maximaal 24 kinderen per cursusgroep.  
Bij minder inschrijvingen gaat de cursus niet door. Bij voldoende inschrijvingen (30+) kan er 
een tweede groep starten. Inschrijven kan t/m 22 januari 2020. Schrijf alvast in op 
nederland.madscience.org 
 
Dag: donderdag 
Starttijd: 15:15 uur  
Dag 1: 6 februari 2020 
Dag 2: 27 februari 2020 
Dag 3: 5 maart 2020 
Dag 4: 12 maart 2020  
Dag 5: 19 maart 2020 
 
 

http://nederland.madscience.org/
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Haar laten groeien en knippen voor het goede doel! 
(ingezonden bericht) 
Hoi, Ik ben Robin van Montfoort uit groep 6b. Drie 
jaar geleden ben ik begonnen met het laten 
groeien van mijn haar. Dit wilde ik zodat mijn haar 
gebruikt kon worden voor het maken van pruiken. 
Deze pruiken worden gemaakt voor kinderen die 
kanker hebben. Afgelopen vrijdag was het zover! 
Ik heb mijn lange haren laten knippen, het was 
wel 32 cm lang. Ik ben blij dat ik dit voor een goed 
doel heb kunnen doen en ik hoop dat andere 
kinderen gelukkig zijn met mijn haar. 
 
Wil je ook iets betekenen voor stichting 
Haarwens? kijk dan op de volgende website: 
https://haarwensen.nl/ 
 
 

https://haarwensen.nl/

