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DDee  KKwwiikkfflliittss  
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 
 

Agenda 
ma 24 augustus t/m vr 4 september kennismakingsgesprekken  
ma 7 september alle leerlingen zijn vrij 
di 8 september informatieavond groepen 3 over leesontwikkeling 
di 22 september groep 5A naar De Jonge Linde 
wo 23 september groepen 1 op excursie 
ma 28 september groep 5B naar De Jonge Linde 
di 29 september groep 5C naar De Jonge Linde 
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 
 

 
 

De groepen 3 vanaf morgen zelfstandig naar binnen  
De leerlingen van de groepen 3 gaan nu ook zelfstandig naar binnen. De leerkrachten staan 
bij de klas te wachten. De extra leerkracht van groep 3 zal beneden bij de deur staan, mocht 
een leerling het nog spannend vinden. Ze mogen ook via de boveningang naar binnen gaan. 
 

Informatieavond groep 3 over lezen op dinsdag 8 september 
Op dinsdag 8 september gaan de 
leerkrachten van de groepen 3 een 
informatieavond verzorgen over leren lezen in 
groep 3. Er wordt onder andere uiteen 
gezet hoe het leesproces in zijn werk gaat, 
maar ook hoe u uw kind daarin het beste kunt 
ondersteunen. Na afloop is er gelegenheid 
om diverse leermaterialen te bekijken en 
vragen te stellen. Vanzelfsprekend hanteren 
we de anderhalve meter regelgeving.   
 
We willen deze avond op basis van 
voorinschrijving aanbieden. Indien er veel 
aanmeldingen zijn, dan verdelen we de avond in twee momenten. Houdt u rekening met een 
sessie van 19.00 tot 19.50 en een sessie van 20.00 tot 20.50. Er kan één persoon per gezin 
aanwezig zijn. Indien u er niet bij kunt of wilt zijn, dan hebben we als alternatief de gehele 
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presentatie beschikbaar middels een link op internet. U hoeft dus niets te missen! De link 
wordt op woensdag 9 september aan alle ouders van groep 3 verstuurd.   
 
Wilt u aanwezig zijn op dinsdag 8 september? Stuurt u dan vóór maandag 7 september een 
mail naar wilma@dekwikstaart.nl onder vermelding van “informatieavond groep 3”. U ontvangt 
van ons een bevestiging met daarin het tijdstip.    
Hopelijk tot ziens,  
De leerkrachten van de groepen 3  
 

De groepen 5 gaan naar Melkveehouderij Jonge Linde 
De groepen 5 gaan eind september melkveehouderij Jonge Linde in Ouderkerk aan de Amstel 
bezoeken. We zoeken ouders die het leuk vinden, tijd hebben en het aandurven om te rijden 
en te begeleiden. De excursie vindt plaats – bij voldoende aanmeldingen van begeleiders - op 
de volgende data: 
 
groep 5A dinsdag 22 september  
groep 5B  maandag 28 september 
groep 5C dinsdag 29 september 
  
Inschrijven kunt u doen door een e-mail te sturen naar de 
leerkracht van de betreffende groep:  

• 5A:  naomi@dekwikstaart.nl  

• 5B:  sanne@dekwikstaart.nl  

• 5C:  iris@dekwikstaart.nl  
 
We vertrekken om  8.45 uur vanaf De Kwikstaart 
en zijn uiterlijk 12.00 uur weer terug op school. 
  
Kledingadvies:  

• Een paar oude/stevige schoenen of laarzen.  

• Een paar extra schoenen voor in de auto.  

• Donkere, warme kleding die vies mag worden.   
Tijdens de excursie volgen we de richtlijnen van het RIVM. 
 

Levensbeschouwelijke vorming 
Na de vakantie zijn we weer begonnen aan een nieuw thema uit onze catechesemethode: 
REIS.  
 
Reizen is in levensbeschouwingen een belangrijk onderwerp. Mensen gaan op reis naar 
heilige plaatsen, op bedevaart. Een reis heeft altijd iets in zich van avontuur en onzekerheid. 
Reizen is eropuit gaan, naar plaatsen waar het anders en misschien leuker is, waar het 
onbekende je iets gaat leren over het leven en jezelf.  
 
Dit jaar is alles anders qua reizen. Door de coronacrisis bleven veel mensen thuis of hielden 
vakantie in eigen land. Maar er is ook een vorm van reizen die altijd en overal door kan gaan: 
reizen in je dromen, in je verbeelding, in je hoofd.  
 
In de onderbouw maken de kleuters kennis met rijke verhalen over religieuze reizen. Over 
Abraham, die op reis gaat naar waar het leven goed is. Over Christoffel, die het kind Jezus 
over de rivier draagt. Over de heilige plaats Mekka, waar veel moslims samenkomen. 
Natuurlijk spreken we ook de eigen ervaring en verbeelding van de kinderen aan en zijn er 
lessen over reizen in je hoofd en over hoe anders alles kan zijn bij iemand anders thuis.   
 
De kinderen in de middenbouw laten zich inspireren door een grote rijkdom van verhalen en 
rituelen uit allerlei tradities. Ze horen het verhaal van sint Brandaan, die wonderlijke zeereizen 
meemaakt. Ze horen het verhaal over de hemelreis van Mohammed. Ze maken kennis met 
het hindoeïstische festival Kumbh Mela. Ze horen het verhaal over de Exodus en ze verdiepen 
zich in het reizende leven van nomaden en maken in verbeelding een droomreis.  
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De kinderen in de bovenbouw maken in hun hoofd ook een droomreis waarin alles mogelijk is. 
In een andere les staan ze stil bij hoe het is om in nieuwe, onbekende situaties terecht te 
komen en wat dat van je vraagt. Ze worden uitgenodigd om te werken met godsdienstige 
verhalen en gebruiken, zoals in het verhaal van Mozes die het bekende achter zich laat en 
samen met het volk de woestijn in trekt. Ze verdiepen zich in het afscheidsritueel dat moslims 
kennen als ze op reis gaan, en in bedevaartgangers die naar Santiago reizen. En er is een les 
over reizen en belasting van het milieu; een sociaal en ecologisch aspect van reizen dat in 
deze serie lessen niet kan ontbreken.  
 
Het beloven weer inspirerende lessen te worden!  
 


