
 

1 
 

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 
di 4 februari  klankbordgroep gesprekkencyclus, 19.30-21.00 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 
 
 

 

Nationale Voorleesdagen in de groepen 1 en 2 
De Nationale Voorleesdagen vinden plaats van woensdag 22 januari tot en met zaterdag 1 
februari. Bij de start van deze dagen willen we aan u vragen om te komen voorlezen in de 
klas. Bij iedere klas hangt een intekenlijst. We hopen op enthousiaste ouders die komen 
voorlezen. We starten woensdag 22 januari direct om 8.30 uur. Stemt u met de leerkracht af 
wat u komt voorlezen? 
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Schoonmaakavond groepen 1 en 2 op 
dinsdag 28 januari 
Naast de jaarlijkse grote schoonmaak in juni willen we de klaslokalen 
van de groepen 1 en 2 graag extra schoonmaken op dinsdag 28 januari. 
Hierbij willen we u vragen om ons te helpen van 19.15 uur tot ongeveer 
20.15 uur.  
 
Wij zorgen voor een kopje koffie of thee met wat lekkers. Wilt u zelf een 
emmer en een doekje meenemen? Vele handen maken licht werk. Komt 
u ook? De intekenlijst kunt u vinden in de groep van uw kind. Alvast 
bedankt voor uw medewerking.  
 

Wilt u meedenken over de gesprekkencyclus? 
We zijn op zoek naar ouders die ons feedback willen geven op onze gesprekkencyclus. In 
2016 zijn we gestart met de gesprekkencyclus en het praatpapier. We zijn hiermee gestart om 
de driehoek ouders-leerling-leerkracht te versterken. Onze doelen waren om meer inzicht te 
bieden in de leerontwikkeling van een leerling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de 
onderlinge afspraken.  
 
Ieder jaar evalueren we als team deze werkwijze en doen aanpassingen waar dat nodig is. In 
2017 hebben we dit ook met een groep ouders gedaan en de uitkomsten hiervan zijn 
meegenomen in onze aanpassingen. Dit jaar willen we dit opnieuw doen met een 
klankbordgroep van ouders, liefst twee per groep. We evalueren de gespreksvorm, de 
werkwijze, de planning, de inhoud en het praatpapier.  
 
De gesprekkencyclus houdt in het kort in: 

 Vier gesprekken per jaar:  
een kennismakingsgesprek 
een voortgangsgesprek 
een rapportgesprek 
een overgangsgesprek (in groep 8 is dit het eindadviesgesprek) 

 Ontwikkelingen, vragen en afspraken worden vastgelegd in het praatpapier. 

 De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 zijn aanwezig bij het gesprek. Voor 
leerlingen uit lagere groepen is dit facultatief. 

 
Wat, waar en hoe? 

 We zoeken ongeveer 45 ouders uit de groepen 1 t/m 8 die willen meedenken over de 
gesprekkencyclus. 

 De klankbordgroep komt bijeen op dinsdag 4 februari 2020 van 19.30-21.00 uur in 

de personeelskantine van de Brede School Legmeer (na hoofdingang naar rechts). 

 U kunt hiervoor aanmelden op de inschrijflijst bij de klas. 
 

Levensbeschouwelijke vorming 
Na de vakantie zijn we weer begonnen met een nieuw thema: RITME. Alles heeft een ritme, 
liedjes maar ook de tijd, door de dingen van de dag, die gaan zoals ze gaan en je meenemen. 
Of het ritme van het jaar, van de uitbundige lente tot de frisse winter. Taal heeft ook een ritme, 
van langzaam en zacht tot snel en hard. Je lijf heeft een ritme. Als je erop let, heeft bijna alles 
een ritme. 
 
Met de kleuters verkennen we wat ritme in liedjes is. Er is een les met zeemansliedjes, waarin 
ze ervaren dat zelfs roeien makkelijker gaat als je erbij zingt. We verkennen ook ritme in de 
tijd: het ritme van een dag, en in een andere les ook het ritme van de week, door te ontdekken 
hoe Joodse families de sjabbat vieren. En er is een les over het ritme in taal, over hoe 
woorden en gedichten kunnen klinken. 
 
Met de kinderen in de middenbouw verkennen we wat ritme met muziek doet. Ze maken 
kennis met Shiva, de godheid die wordt afgebeeld als een danser, omdat hij danst op de 
beweging van de kosmos. Het ritme van de tijd verkennen de kinderen door kennis te maken 



 

3 
 

met het dagritme van een kloosterorde, waar stilte en meditatie centraal staan. En door oude 
Keltische gebruiken ontdekken ze hoe het ritme van het jaar kan worden gevierd. Leuke 
lessen zijn er ook waarin het ritme van de taal en het ritme van je lijf, je ademhaling en 
hartslag, worden verkend. 
 
De eerste les in de bovenbouw gaat over ritme in liedjes. Kinderen ervaren hoe het is om zich 
te verbinden met de muziek. Daarna zijn er lessen die gaan over het ritme van de tijd, van het 
kerkelijk jaar en ook van een dag. Het is leuk om het dagritme om te gooien en gewoonten te 
doorbreken. Andere lessen gaan over het ritme in de taal en het ritme in je lijf, van je 
ademhaling en je hart. Een boeiende les gaat over het ritme van het leven, over de afwisseling 
van voor- en tegenspoed. Het beloven weer inspirerende lessen te worden! 
 

Nieuwsbrief van Bibliotheek Amstelland (ingezonden bericht) 

De bibliotheek staat eind januari altijd in het teken van de Nationale Voorleesdagen. Lekker 
veel aandacht voor voorlezen, want voorlezen is een feestje! In onze nieuwsbrief van januari 
vind je weer de leukste (voor)leestips en ontdek je waarom voorlezen zo’n feestje is. En wil je 
eens wat anders met voorlezen doen? Kies dan eens voor gedichten of digitale 
prentenboeken. Of kom naar ons Internationaal Voorleesfestival op 1 februari! Klik op de link 
voor meer info: https://www.debibliotheekamstelland.nl/jeugd/tips-van-de-leesconsulent.html 
 

Nieuwsbrief van Videt (ingezonden bericht) 

Voor de nieuwsbrief van Videt met activiteiten voor de jeugd in Uithoorn klik op het 
onderstaande logo. 
 

 

Uithoorns Mooiste (ingezonden bericht) 
Op zondag 26 januari is het weer zover: de 36e editie van de Uithoorn Mooiste loop. Speciaal 
voor de jeugd tot en met 11 jaar is er de 1km GeZZinsloop. Doe mee!  
 
Gratis inschrijven en elk kind dat deel neemt ontvangt een “goody bag”! 
En… jouw school maakt kans op een wisselbeker in geval van de meeste deelnemers. 
(verhoudingsgewijs). Een goede reden om zoveel mogelijk kinderen uit je eigen klas mee te 
nemen! 
 
De start is om 10.30 uur. 
Inschrijven vanaf 9.30 uur op Sportpark Randhoorn 
Meer informatie is te vinden op www.uithoornsmooiste.nl 
Tot snel ! 
Atletiek Klub Uithoorn 

https://www.debibliotheekamstelland.nl/jeugd/tips-van-de-leesconsulent.html
https://mailchi.mp/f5627de60f8a/uithoornvoorelkaar-976472?e=973153f121

