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DDee  KKwwiikkfflliittss  
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 

Agenda 
di 7 t/m vr 31 januari Techniekmaand 
wo 22 januari  Nationale Voorleesdagen, groepen 1 en 2 
di 28 januari schoonmaakavond groepen 1 en 2, 19.15-20.15 uur 

do 30 januari onderwijsstaking, de school is gesloten 
ma 3 t/m vr 7 februari Voedselbank kraam in het atrium 
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 
 
 

 
 
 

Wilt u meedenken over de gesprekkencyclus? 
In de vorige Kwikflits hebben wij u uitgenodigd voor een klankbordgroep over de 
gesprekkencyclus op dinsdag 4 februari 2020 van 19.30-21.00 uur. Helaas zijn wij vergeten 
inschrijflijsten op te hangen bij de lokalen. U kunt vanaf nu inschrijven. Vindt u het handiger 
per mail in te schrijven, dan kan dat ook door een mail te sturen naar info@dekwikstaart.nl 
met vermelding van “klankbordgroep” en de naam/namen en groep(en) van uw kind(eren). 
 

Vakantierooster schooljaar 2020-2021 
De directeuren van de Uithoornse basisscholen hebben in onderling overleg het onderstaande 
vakantierooster voor het volgende schooljaar vastgesteld. Onze gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad heeft ingestemd met dit rooster. Het is helaas niet gelukt geheel aan 
te sluiten op het vakantierooster van de VO-scholen in Uithoorn. Met name de meivakantie 
kan afwijken. 
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Herfstvakantie ma  12-10-2020 t/m vr 16-10-2020 
Kerstvakantie ma 21-12-2020 t/m vr 01-01-2021 
Krokusvakantie ma 22-02-2021 t/m vr 26-02-2021 
Pasen vr 02-04-2021 t/m ma 05-04-2021 
Koningsdag di 27-04-2021 
Meivakantie ma 03-05-2021 t/m vr 14-05-2021 
Pinksteren ma 24-05-2021 
Zomervakantie ma 12-07-2021 t/m vr 20-08-2021 
 

Actie Voedselbank op De Kwikstaart 
Wanneer wij het over armoede hebben, dan denken we meestal aan de "arme landen".  
Helaas komt er in Nederland ook armoede voor. Vaak verborgen, zodat buren en vrienden het 
niet zo snel merken. Het kunnen de buren zijn, die nooit op vakantie gaan, of de leerling die 
vaak zijn pauzesnack "vergeten" is. Armoede in Nederland is meestal dat je wel een huis hebt 
om in te wonen, maar aan het einde van de maand geen geld meer om alle monden te 
voeden. Het begint met het ontbijt overslaan en nooit chips en limonade in huis halen. De 
kinderpartijtjes worden overgeslagen en het kind kan ook vaak niet naar een partijtje komen.  
 
Gelukkig hebben we in Nederland verschillende instanties die ouders en kind kunnen helpen 
wanneer ze het even moeilijk hebben, doordat bijvoorbeeld de ouders zonder werk komen te 
zitten. De Voedselbank Uithoorn/de Kwakel is zo'n organisatie. Wij helpen deze mensen om 
ze, naast het minimum bedrag dat zij per maand te besteden hebben, iedere week een 
voedselpakket te geven. In een voedselpakket zit bijvoorbeeld brood, groente, fruit (indien 
beschikbaar), rijst of pasta, vlees, soep, koffie, thee, tandpasta en zeep. Zo'n voedselpakket is 
natuurlijk bij lange na niet genoeg om een week goed te eten, maar het helpt veel gezinnen 
om de eindjes aan elkaar te knopen.   
 
De voedselbank is volledig afhankelijk van donaties en inzamelingen bij supermarkten en 
scholen om de voedselpakketten mogelijk te maken. Bij basisscholen vinden wij het met name 
belangrijk dat er bewustwording is van het feit dat iemand anders soms wel wat hulp kan 
gebruiken en zich daar niet voor hoeft te schamen. 
 
Vanaf maandag 3 februari houden we een inzamelingsweek bij De Kwikstaart en zullen de 
leerkrachten ook aandacht besteden aan dit onderwerp. Wilt u ons ook helpen om de 
voedselpakketten te voorzien van producten? Deze producten kunt u in de week van 3 
februari inleveren bij het kraampje van de voedselbank in het atrium.  
Namens De Voedselbank Uithoorn/de Kwakel 
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Update van de medezeggenschapsraad (MR)  
De eerste MR vergadering van 2020 heeft inmiddels plaatsgevonden. Hieronder een beknopte 
samenvatting van wat er besproken is.  
 
Jaarverslag en huishoudelijk reglement  
Het jaarverslag van de MR over het schooljaar 2018/2019 met daarin alle inhoudelijk 
besproken onderwerpen en het huishoudelijk reglement staan binnenkort online op de 
website.  
 
Staking  
De aankomende staking is besproken. De Kwikstaart heeft besloten maar één van de twee 
dagen te gaan staken, op donderdag 30 januari. Vrijdag 31 januari wordt er gewoon 
lesgegeven. De ouders zijn hierover geïnformeerd door middel van een brief. 
 
Vacature oudergeleding MR  
Een van de leden van de oudergeleding heeft, in verband met verhuizing, afscheid genomen 
van De Kwikstaart en tevens van de MR.  Zodoende is er een vacature ontstaan voor een plek 
binnen de oudergeleding van de MR. Hebt u interesse om mee te praten over verschillende 
onderwerpen die met de school te maken hebben, mail dan voor 23 februari naar 
mr@dekwikstaart.nl. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen er wellicht verkiezingen 
plaatsvinden.   
 

Gratis oudercursus over positief opvoeden (ingezonden bericht) 

 

 Ochtendstress?  

 Moet je soms 10x iets aan je kind vragen voordat hij/zij luistert?  

 Of luistert hij/zij misschien alleen nog maar als je je stem verheft?  

 Komt hij/zij ‘s avonds steeds uit bed?  

 Zou de sfeer thuis wel wat positiever mogen?  

 Kan je niet rustig bellen als de kinderen thuis zijn?  

 Is er veel strijd en competitie tussen je kinderen onderling?  

 Merk je dat je sneller geïrriteerd raakt richting je kinderen dan je misschien zou willen?  

 Zitten jullie als ouders niet op een lijn?  
 
Herken je jezelf in een of meerdere van bovenstaande vragen, en woon je in de gemeente 
Uithoorn of Ouder-Amstel, dan is dit een leuke en laagdrempelige training voor jou!  
Samen met twee enthousiaste trainers ga je met een groep ouders door middel van een 
werkboek, het kijken naar filmpjes en onderlinge uitwisseling aan de slag om je eigen 
opvoedsituatie onder de loep te nemen. Dit met als doel om te kijken waar je eigen valkuilen 
liggen en wat je kan doen om deze te voorkomen. Daarnaast ga je kijken naar strategieën om 
het gewenste gedrag van je kind te bevorderen en het negatieve gedrag te verminderen.  
 
Hoe gaat het in zijn werk?  
Deze training bestaat al meer dan 30 jaar en wordt in ruim 25 landen gegeven. Het heeft over 
de hele wereld al duizenden families geholpen.  
De training bestaat uit vier bijeenkomsten van twee en een half uur. In de drie weken hierna 
word je wekelijks thuis gebeld door één van de trainers om te bespreken hoe het gaat en dan 
wordt het programma nog meer op maat gemaakt, waardoor het perfect aansluit op je 
persoonlijke situatie. Dan volgt er een slotbijeenkomst waar wordt besproken hoe het nu gaat 
en waar een plan wordt gemaakt voor de toekomst.  
 
Waar en wanneer?  
De trainingen worden gegeven op de locatie van MOC ’t Kabouterhuis in de Brede School 
Legmeer aan de Randhoornweg 31 in Uithoorn.  
Op de volgende data:  2, 9, 16, 23 en 20 april 2020, van 19:00 tot 21:30 uur.  
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Ok, ik ben enthousiast! En nu?  
Geef je op door een mail, sms of appje te sturen aan een van onderstaande trainers. Zij 
nemen dan contact met je op.  
Esther Koele (e.koele@spirit.nl/ 06-50836478)  
Lidie Bootsman (lidieb@kabouterhuis.nl/ 06-26673166)  
Wil je eerst nog wat meer informatie over de training, kijk dan op www.positiefopvoeden.nl. 


