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Agenda 
ma 12 t/m vr 16 oktober herfstvakantie 
ma 19 oktober t/m do 22 oktober schoolfotograaf 
ma 26 oktober t/m do 5 november voortgangsgesprekken 
vr 6 november studiedag, alle leerlingen zijn vrij 
 
 

Ouders kunnen inschrijven voor de voortgangsgesprekken 
Van maandag 26 oktober tot en met donderdag 5 november vinden de voortgangsgesprekken 
plaats. Het voortgangsgesprek is een vervolg op het kennismakingsgesprek aan het begin van 
het schooljaar. Het praatpapier is hierbij weer belangrijk. Hierin worden bij elk oudergesprek 
de ontwikkelingen van de leerling en afspraken vastgelegd. De leerkrachten zullen het 
praatpapier op woensdag 21 oktober mee naar huis geven, zodat u thuis kunt bespreken en 
noteren wat u met de leerkracht wilt bespreken.  
 
De leerlingen van de groepen 3 en 4 mogen (als de ouders dat prettig vinden) aanschuiven bij 
het gesprek. De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 verwachten we tijdens het gesprek.  
Op dit moment kunnen wij nog niet inschatten of we de voortgangsgesprekken ook op school 
kunnen voeren of dat dit alleen via videobellen mogelijk is. We verzoeken u wel alvast in te 
schrijven via de link die u komende vrijdag van de leerkracht van uw kind ontvangt. 
 

De schoolfotograaf komt van 19 t/m 22 oktober 
(ingezonden bericht van de oudervereniging) 
Omdat de schoolfotograaf direct start na de herfstvakantie ontvangt u in deze Kwikflits het 
rooster met de dagen en de groepen. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen van de groepen die 
direct om 8.30 uur (dikgedrukt) en 13.00 uur (onderstreept) aan de beurt zijn op tijd op school 
aanwezig zijn, zodat we geen vertraging oplopen? Alvast dank! 
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Maandag 19 oktober 1A, 1B, 3A, 3B, 4A,  5A, 5B, 6A, 6B 
Dinsdag 20 oktober 1C, 1D, 2A, 2B,  7C, 8A, 8B, 8C 
Woensdag 21 oktober Broers en zussen 
Donderdag 22 oktober 2C, 3C, 6C, 7A, 7B,  5C, 4B, 4C 
 
Als u op woensdag een broertje-zusje-foto wilt laten maken, kunt u uw kinderen (o.v.v. namen 
en groepen) opgeven via schoolfoto@dekwikstaart.nl. We zijn helaas genoodzaakt om alleen 
de broertjes-zusjes-foto te laten maken van de kinderen die op De Kwikstaart zitten en zijn 
aangemeld via bovenstaand mailadres. 
 
We kijken uit naar een leuke week! 
Groetjes, Martine en Chantal 
Oudervereniging De Kwikstaart 
 

De oudervereniging heeft een nieuwe voorzitter 
(ingezonden bericht van de oudervereniging) 
Gisteren heeft de verkiezing van de nieuwe voorzitter van Oudervereniging De Kwikstaart 
plaatsgevonden. Via een online omgeving konden ouders, die zich aangemeld hadden voor 
de jaarvergadering, hun stem uitbrengen. Hierbij willen wij u informeren dat de uitslag heeft 
bepaald dat Ilonka den Ouden de nieuwe voorzitter zal zijn. 
 
Mocht u ook belangstelling hebben om een rol te vervullen binnen de oudervereniging kunt u 
zich richten tot ovdekwikstaart@hotmail.com. Ook met vragen en/of opmerkingen kunt u hier 
terecht. 
 

mailto:schoolfoto@dekwikstaart.nl
mailto:ovdekwikstaart@hotmail.com

