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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 
 

  

Irritaties, hoe te voorkomen? 

De afgelopen week hebben we nogal wat huishoudelijke regels bij u neergelegd, die ook van u 
het een en ander vragen. Dit zijn voornamelijk regels die gerelateerd zijn aan de 
coronabeperkingen. Het gaat dan om het in- en uitgaan van de school, het afhalen en 
brengen, het afstand houden, etc.  
 
Hierbij staat onze rol als team met regelmaat onder spanning. Wij zijn namelijk geen 
politieambtenaren, maar werken in het onderwijs. Sinds maart hebben wij er een taak bij 
gekregen met het organiseren van coronamaatregelen. Op dit moment zien we dat irritaties 
steeds dichter aan het oppervlak komen en we willen graag voorkomen dat de irritatie bodem 
krijgt. We vragen daarom iedereen rekening te houden met elkaar en met de gestelde 
normen. Dat zou de volgende irritaties kunnen voorkomen: 
 

• Kiss and ride zone  
De irritaties bij het in- en uitstappen op de kiss and ride zone 
vóór het schoolpein. Voor de duidelijkheid: de kiss and ride 
zone is alleen bestemd om uw kind uit te laten stappen en 
daarna weer door te rijden. U kunt hier niet parkeren, ook niet 
kort. Daarvoor moet u doorrijden naar het grote 
parkeerterrein, waar altijd plek is.  
 

• Lopen in plaats van fietsen op het schoolplein 
De irritaties op het schoolplein in verband met fietsende 
passanten. Fiets daar waar mag, loop daar waar hoort. Dat 
betekent dat u gevraagd wordt om te fietsen op de daarvoor 
bestemde fietspaden en niet op het schoolplein van de brede school.  
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We zien duidelijk dat veel ouders hun best doen om zich aan alle afspraken en regels te 
houden. Soms gaat het toch mis en dat kan irritatie tot gevolg hebben. Afstand houden, op tijd 
uw kind(eren) brengen, kort op het schoolplein staan en parkeren op de juiste plek zou een 
kleine investering kunnen zijn, met een groot plezier tot gevolg. En ons team hoeft niet 
bijgeschoold te worden tot handhaver! Mocht u vragen, tips of opmerkingen hebben, dan 
verzoeken wij u een mail te sturen naar boudewijn@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 uiterlijk woensdag  
2 september 2020 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 
bovenstaand e-mailadres wenden. 
  
Hartelijke groet, 
Bestuur OV De Kwikstaart 
 

Ook voor de bieb is het nieuwe 
schooljaar is begonnen! (ingezonden bericht) 
Tijd voor een verse nieuwsbrief van de bieb. Net als 
voorgaande jaren sturen we deze nieuwsbrief elke maand 
om je te voorzien van de leukste nieuwtjes, activiteiten en 
boekentips. Deze maand besteden we aandacht aan 
moppenboeken en de voordelen van het hebben van een 
biebpas. Nieuwsgierig geworden? Klik op de link voor onze 
nieuwsbrief.  

https://www.debibliotheekamstelland.nl/onderwijs/tips-van-de-leesconsulent.html 
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