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Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 

Agenda 
ma 2 t/m vr 13 maart rapportgesprekken 
wo 18 maart groepen 1 naar kinderboerderij Elsenhove 
vr 20 maart groepen 2 naar kinderboerderij Elsenhove 
di 31 maart try-out podiumavond groepen 2C-3A-4C-5C-6C-7C, 9.45 uur in atrium 
di 31 maart  podiumavond groepen 2C-3A-4C-5C-6C-7C, inloop vanaf 18.15 uur, Alkwin 
wo 1 april try-out podiumavond groepen 2B-3C-4B-5B-6B-7A, 9.45 uur in atrium 
wo 1 april podiumavond groepen 2B-3C-4B-5B-6B-7A, inloop vanaf 18.15 uur, Alkwin 
do 2 april try-out podiumavond groepen 2A-3B-4A-5A-6A-7B, 9.45 uur in atrium 
do 2 april podiumavond groepen 2A-3B-4A-5A-6A-7B, inloop vanaf 18.15 uur, Alkwin 
do 9 april Paasviering alle groepen, eiertikken groepen 1 t/m 3 
vr 10 t/m ma 13 april Paasweekend, alle leerlingen zijn vrij 
wo 15 t/m vr 17 april CITO Eindtoets groepen 8 
di 21 t/m vr 24 april schoolkamp groepen 8 
ma 27april t/m vr 8 mei meivakantie 
 
 
 

Kies de kandidaat van uw voorkeur voor de MR 
Een paar weken geleden hebben wij een oproep gedaan voor een nieuw lid voor de 
oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR). Twee ouders hebben zich hiervoor 
kandidaat gesteld. Dit betekent dat u als ouder mag stemmen wie u graag in de MR zou zien. 
Hieronder leest u een stuk van beide ouders en vanaf maandag kunt u op school stemmen op 
de kandidaat van uw voorkeur. Hoe dit werkt, laten wij u maandag via Klasbord weten. 
 
Vikash Hindori 
Als potentiële kandidaat voor de MR zou ik mij graag aan u willen 
voorstellen. Mijn naam is Vikash Hindori en ben werkzaam als hart- en 
longchirurg in het OLVG in Amsterdam. Mijn vrouw en ik hebben 
inmiddels twee van onze drie kinderen, naar zeer grote tevredenheid, 
op De Kwikstaart ondergebracht. 
 
Ik ben ervan overtuigd dat de educatieve toekomst van elk kind voor 
een groot en belangrijk deel wordt bepaald door het basisonderwijs. 
Graag zou ik, ten behoeve van al onze kinderen, een kritische 
bijdrage willen leveren aan het waarborgen en naar een nog hoger 
niveau tillen van de reeds hoogwaardige kwaliteit van het 
basisonderwijs op De Kwikstaart. Daarom wil ik mij graag kandidaat stellen voor de functie 
van oudergeleding MR van De Kwikstaart. 
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Erwin Jansen 
De medezeggenschapsraad van De Kwikstaart was op zoek naar een 
nieuw lid voor de oudergeleding. Aangezien er nog een enthousiaste 
andere ouder zich hiervoor heeft aangemeld, wil ik mij hierbij even 
voorstellen, zodat wanneer u uw stem uitbrengt u ook weet op wie u 
stemt. 
 
Mijn naam is Erwin Jansen en ben de vader van Thomas (groep 3C) 
en David (groep 1C). Naast het helpen bij techniekdagen, ophangen 
van kerstversiering, sportdagen of uitjes naar bijvoorbeeld de 
kinderboerderij, lijkt het mij erg leuk en interessant om ook mee te 
denken over allerlei zaken die met school te maken hebben. Dit 
meedenken heb ik ook vier jaar gedaan bij de oudercommissie van KDV De Legmeer van 
Solidoe waarvan de laatste twee jaar als voorzitter. Na een zogenaamd tussenjaar, lijkt het me 
nu weer leuk om dit te kunnen doen in de medezeggenschapsraad van De Kwikstaart. Deze 
school is mij zeer bekend aangezien ik er zelf als kind op de kleuterschool (destijds De 
Karekiet) en basisschool heb gezeten. Dus stem op mij of spreek me eens aan op het 
schoolplein als u me nog wat wil vragen. 
 

Nieuwsbrief van Bibliotheek Amstelland (ingezonden bericht) 
De afgelopen periode zijn we op een aantal scholen geweest om workshops uit onze 
Maakplaats te geven, zoals het programmeren met LEGO of het maken van digitale verhalen. 
Maar we bieden nog veel meer leuke workshops aan! Iedere woensdag op het Stadsplein in 
Amstelveen en op zaterdag on tour in de andere vestigingen. Nieuwsgierig geworden? Of ben 
je benieuwd naar de nieuwste boekentips en een leuke manier om samen een boek te lezen 
met je kind? Klik dan op de link voor onze nieuwsbrief:  
 
https://www.debibliotheekamstelland.nl/jeugd/tips-van-de-leesconsulent.html 
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