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DDee  KKwwiikkfflliittss  
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 
 

Agenda 
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, 19.30 uur 
do 8 oktober informatieavond groepen 7 (19.00 uur) en 8 (20.00 uur) 
ma 12 t/m vr 16 oktober herfstvakantie 
di 19 oktober schoolfotograaf 
ma 26 oktober t/m do 5 november voortgangsgesprekken 
vrijdag 6 november studiedag, alle leerlingen zijn vrij 

 
 
 
 

Verkouden kinderen mogen naar school 
Tijdens de persconferentie van afgelopen vrijdag hoorden wij van premier Rutte dat vanaf nu 
alle verkouden kinderen in de basisschoolleeftijd gewoon naar school mogen en niet meer 
getest hoeven te worden. Is uw kind ziek, dan mag het uiteraard niet naar school. 
Gelukkig hebben wij de afgelopen periode gemerkt dat u als ouder de verantwoordelijkheid 
neemt om uw kind bij ernstige verkoudheidsklachten thuis te laten. 
 

Informatieavond groepen 7 en 8 op donderdag 8 oktober 
In de vorige Kwikflits hebben we aan de ouders van de groepen 7 en 8 gevraagd of zij 
aanwezig willen zijn bij de informatieavond PO/VO. De ouders die aangegeven hebben hierbij 
aanwezig te willen zijn, ontvangen deze week een bevestiging van inschrijving.  
 
Het aantal inschrijvingen is onder de 55 personen per leerjaar gebleven, wat betekent dat wij 
de informatie op één avond, donderdag 8 oktober, op de twee onderstaande tijden kunnen 
geven.  

• Groepen 7 : 19.00-19.45 uur 

• Groepen 8 : 20.00-20.45 uur 
Alle ouders ontvangen de presentatie na de informatieavond via een link. 
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Uitnodiging jaarvergadering OV De Kwikstaart  
dinsdag 6 oktober 2020 (ingezonden bericht) 
De Oudervereniging De Kwikstaart (OV) houdt haar jaarvergadering op dinsdag 6 oktober 
2020 om 19:30 uur in De Brede School Legmeer. Tijdens deze vergadering zullen we: 
 

• Een overzicht geven van de OV-activiteiten in het 
afgelopen schooljaar; 

• Toelichting geven op de daarvoor gedane 
bestedingen van de ouderbijdrage; 

• Een begroting voorleggen voor het schooljaar 
2020/2021; 

• Een nieuw bestuur kiezen. 
 
Omdat we maar één keer per jaar een jaarvergadering houden, stellen we uw interesse en 
komst bijzonder op prijs. In deze vergadering krijgt u een goed beeld van onze rol in de 
schoolactiviteiten die gedurende het hele schooljaar plaatsvinden. Tevens kunt u uw stem 
uitbrengen op de ouders die zich beschikbaar hebben gesteld voor een rol binnen het bestuur. 
Om een beeld te krijgen van deze ouders, stellen zij zich hieronder aan u voor. 
U kunt zich aanmelden via ons email adres: ovdekwikstaart@hotmail.com. 
 
Chiel-Jan Delis 

Mijn naam is Chiel-Jan Delis en ik ben vader van drie kinderen, 
waarvan er nog twee op De Kwikstaart zitten (groep 4 en 7). Ik ben 
een hockeyprofessional, wat betekent dat ik bij HV Mijdrecht de 
Technisch Manager ben waar ik alle trainers en coaches aanstuur en 
veel met het Bestuur in gesprek ben hoe we onze doelstellingen 
kunnen behalen en bijstellen. Tevens heb ik een eigen bedrijf in het 
organiseren van sportkampen in vakanties. Nadat er werd gevraagd 
of er mensen waren die zich wilden aanmelden voor het bestuur van 
de OV, heb ik dat met alle plezier gedaan. Ik ben reeds een aantal 
jaren verbonden aan de kerstcommissie en het afscheid van groep 8 

commissie. In het verleden heb ik ook nog het schoolreisje gedaan en heb de afgelopen jaren 
veelal geholpen met de juffendag van groep 1 en 2. Belangrijk vind ik dat alles goed wordt 
geregeld voor de kinderen, zodat zij de tijd op de basisschool zullen herinneren als een 
plezierige tijd waarin veel verschillende activiteiten werden gedaan. Als ouders kunnen we 
daarvoor zorgen en daar wil ik me ook voor inzetten. In de commissies is het ook belangrijk 
dat er een goede sfeer hangt tussen de verschillende leden en juffen en meesters. Als er een 
goede sfeer is en veel plezier is, zullen zich veel vrijwilligers melden, en vele handen maken 
licht werk. We gaan er een paar mooie jaren van maken. 
 
Ilonka den Ouden 

Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Ilonka den Ouden en ik ben 
ouder van twee kinderen, waarvan de jongste in groep 6 zit en de 
oudste de school inmiddels verlaten heeft om zijn geluk te beproeven 
in het VO. Inmiddels draai ik alweer zeven jaar mee met het reilen en 
zeilen binnen de Oudervereniging. Ik ben destijds gestart in de 
Avondvierdaagse commissie, vervolgens ben ik de belangen van de 
Sportcommissie gaan behartigen wat ik nog steeds met veel plezier 
doe. Ook heb ik mee mogen draaien met de Sinterklaas commissie en 
ben sinds vier jaar onderdeel van het bestuur in mijn rol als secretaris. 
Ik denk dat het nu tijd is om het stokje van de huidige voorzitter over te 
nemen en de komende jaren deze rol te gaan vervullen. 

Ik ben werkzaam bij Team Sportservice Haarlemmermeer en dan voornamelijk binnen het 
onderwijs. Vanuit die rol verzorg ik pauzesport op een grote basisschool in Hoofddorp, denken 
we mee over de inrichting van het schoolplein, over producten die de gezonde leefstijl binnen 
de school bevorderen en adviseren we scholen in de Gezonde School aanpak. Tevens ben ik 
aangesloten bij de JOGG projectgroep om zo de beweegvriendelijkheid van diverse wijken 
binnen de Haarlemmermeer te vergroten. En vanaf oktober zal ik ook een rol mogen gaan 
vervullen binnen de PR & Communicatie van deze organisatie. 
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Hiernaast heb ik sinds januari 2017 mijn eigen bedrijf FunFit van waaruit ik, als 
kindergewichtsconsulent, gezinnen adviseer in een gezonde leefstijl, maar dan meer gericht 
op voeding. Ook op het gebied van voorlichting verzorg ik het één en ander.  

Op maandag train ik het dames elftal (      ) van mijn dochter. Zij voetbalt bij Legmeervogels in 

Uithoorn en ook dat doe ik met veel plezier! 
Genoeg over wie ik ben en wat ik doe… wat is mijn visie op de toekomst van de 
Oudervereniging? Mijn streven is om met een leuk en gezellig team van ouders en 
leerkrachten de extraatjes te kunnen verzorgen binnen de school. Aankomend schooljaar zal 
dat anders verlopen dan normaal, maar ook hierin zie ik een uitdaging om toch iets moois 
neer te kunnen zetten voor de leerlingen. De Sint zal gewoon aankomen in Nederland en ook 
Kerst zal gevierd worden. Hoe dat eruit gaat zien? Nu nog geen idee, maar in nauwe 
samenwerking met het team van de Kwikstaart zal zeker ook dit jaar een fijn, warm en gezellig 
schooljaar worden! 
 
Geïnteresseerden kunnen het financieel jaarverslag opvragen via hetzelfde e-mail adres. Tot 
ziens op 6 oktober! 
 
Namens het bestuur van de Oudervereniging, 
Mireille Huang en Ilonka den Ouden 


