
1 
 

DDee  KKwwiikkfflliittss  
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 
 

Agenda 
ma 24 augustus t/m vr 4 september kennismakingsgesprekken groepen  
ma 7 september alle leerlingen zijn vrij 
di 8 september 19.30 uur: informatieavond groepen 3 over leesontwikkeling 
wo 23 september groepen 1 op excursie 
wo 30 september groepen 2 op excursie 
di 6 oktober jaarvergadering oudervereniging 
do 8 oktober informatieavond groepen 7 en 8 
ma 12 t/m vr 16 oktober herfstvakantie 
 

  
 
 

U kunt digitaal inschrijven voor de kennismakingsgesprekken 
De kennismakingsgesprekken komen er weer aan. Voorgaande jaren tekende u als ouder in 
op de intekenlijst die bij de klas hing. In deze coronatijd is dat niet mogelijk. Voor de 
zomervakantie hebben wij als team de overgangsgesprekken en het intekenen voor u 
geregeld, rekening houdend met broertjes en zusjes. Wij zijn nog niet zover om u als ouders 
middels een app als Klasbord in te laten schrijven, maar toch gaan wij een eerste digitale stap 
maken om u de kans te geven een tijd te kiezen die u schikt. U ontvangt vandaag van de 
leerkracht een mail met een link. Wanneer u op deze link klikt, komt u in een gedeeld Excel 
bestand waar u kunt inschrijven. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met de 
leerkracht. De ouders van de groepen 1 die al kennisgemaakt hebben met de huidige 
leerkracht tijdens een kennismakingsgesprek hoeven niet in te schrijven. 
 

Houdt u afstand op het schoolplein? 
Wij merken dat het bij het afhalen om 12.00 en om 15.00 uur vaak druk op het schoolplein is. 
Daardoor kunnen ouders niet altijd voldoende afstand van elkaar houden. Wij vragen u 
daarom om met uw kind af te spreken dat uw kind bij het naar buiten gaan naar u toekomt en 
niet andersom. Spreekt u ook goed af met uw kind waar u aan de rand van het schoolplein 
staat! Bij voorkeur op een vaste plek. 
 

Groepen 4 mogen zelfstandig de school in en uit 
Vanaf morgen mogen de leerlingen van de groepen 4 zelfstandig bij het begin en einde van de 
schooltijd de school in- en uitgaan. Er wordt dus niet langer met de groep verzameld op het 
schoolplein. Ook hier geldt: spreekt u met uw kind af waar u gaat staan, dan komt uw kind 
naar u toe en niet andersom. 
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Sommige bijeenkomsten kunnen helaas niet doorgaan 
Helaas hebben wij moeten besluiten om de informatieavond van de groepen 1 niet door te 
laten gaan. Wij kunnen niet garanderen dat ouders in deze coronatijd voldoende afstand 
kunnen houden tijdens deze bijeenkomst. Dit kan in dit schooljaar vaker voorkomen, dus 
houdt u de Kwikflits in de gaten. Als een bijeenkomst niet kan doorgaan, dan zoeken wij altijd 
naar een andere wijze om u toch goed te informeren. 
 

Meld uw peuter op tijd aan voor de basisschool 
Heeft u een kind dat volgend schooljaar vier jaar wordt en nog niet op De Kwikstaart is 
aangemeld, dan raden wij u aan dit snel regelen. Wij hebben te maken met veel 
aanmeldingen en moeten daarom met een wachtlijst werken. Voor dit schooljaar zijn al geen 
plekken meer vrij in de groepen 1 en ook de groepen 1 van het schooljaar 2021-2023 lopen al 
aardig vol.  
 
Om te voorkomen dat wij “nee” moeten verkopen aan ouders die een jonger kind willen 
aanmelden dat geboren is vóór 2 juli 2018 houden wij een aantal plaatsen vrij tot 1 januari 
2021. Daarna bent u misschien te laat, want vanaf dat moment nemen wij leerlingen aan die 
nu op een wachtlijst geplaatst zijn. 
 
Vóór de coronatijd maakten wij een afspraak voor aanmelding van jongere kinderen uit een 
gezin. Om het aantal bezoeken van ouders in de school te beperken, kunt u nu direct 
aanmelden door een aanmeldformulier in te vullen en in te leveren. U kunt een 
aanmeldformulier aanvragen door een mail te sturen naar info@dekwikstaart.nl met 
vermelding van de naam en geboortedatum van uw aan te melden kind. Mocht u toch graag 
een afspraak maken met Boudewijn van Stuijvenberg, dan kunt u bellen met de secretaresse, 
Marion Buiten, op maandag en woensdag van 8.30 tot 15.00 uur of mailen naar 
info@dekwikstaart.nl. 
 

De oudervereniging houdt een verkiezing (ingezonden bericht) 
Hierbij willen wij jullie informeren dat er in het begin van het nieuwe schooljaar verkiezingen 
uitgeschreven zullen worden voor secretaris, penningmeester en voorzitter van de 
oudervereniging. Informatie over het verloop hiervan zullen wij op een later moment kenbaar 
maken. Totdat deze verkiezingen plaatsgevonden hebben, zullen wij onze rol als interim 
bestuur vervullen. 
 
Wanneer jullie hier animo voor hebben, kun je dat middels het e-mailadres 
ovdekwikstaart@hotmail.com kenbaar maken. Graag ontvangen wij een stukje over jezelf: wie 
ben je, op welke vacature reageer je, waarom denk je dat jij geschikt bent als bestuurslid en 
hoe wil jij de toekomst van de OV vorm gaan geven? Wanneer je een foto van jezelf wilt 
toevoegen, dan verschijnt deze vóór de verkiezing in een Kwikflits, zodat alle leden (ouders 
en/of verzorgers) een beeld krijgen op wie ze kunnen stemmen. Ook wanneer je meer 
informatie over de beschikbare posities wenst, kun je je tot dit e-mailadres wenden. 
 
Hartelijke groet, Bestuur OV De Kwikstaart 
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Bezoekt u de school, hou dan hiermee rekening  
 

 
 


