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Agenda 
vr 6 november studiedag, alle leerlingen zijn vrij 
vr 4 december Sinterklaasviering, alle leerlingen zijn vrij vanaf 12.30 uur 
vr 18 december kerstviering, alle leerlingen zijn ’s middags vrij 
ma 21 december t/m v 4 januari kerstvakantie 
ma 4 januari studiedag, alle leerlingen zijn vrij 

 
 
 
 

EU Schoolfruit in de groepen 4 t/m 8  
Van 9 november t/m 16 april krijgen de groepen 4 tot en 
met 8 op De Kwikstaart drie porties groente en fruit per 
week. En dat helemaal gratis dankzij financiering van de 
Europese Unie. 

Op maandag zal het fruit geleverd worden en de dagen dat 
de kinderen het krijgen aangeboden in de klas zijn 
dinsdag, woensdag en donderdag. Een stuk groente of fruit 
vervangt in principe het 10-uurtje van thuis, maar het 
advies is om wel iets houdbaars in de tas te doen als 
reserve.  

Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de 
aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per dag te halen. 
Het is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst 

voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EU-S. 

Met het EU-Schoolfruitprogramma leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit 
en groenten te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk! Wilt u elke week weten welk 
fruit of groente uw kind ontvangt? Schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief voor ouders via 
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief. Onze leverancier is: Fruitbedrijf Halm B.V.  
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Tom vertrekt 
Deze titel schrijf ik met teleurstelling en trots. Na dertien jaar werkzaam te zijn op De 
Kwikstaart neemt Tom Hooghuis de volgende sprong in zijn carrière. Hij krijgt de kans om op 
een andere school binnen de stichting aan het werk te gaan als adjunct-directeur. Het gaat 
allemaal wel snel, want deze week is hij voor het laatst. Maar wat gaaf dat we als school en 
stichting Tom deze sprong zien maken. We hebben hem zien groeien in zijn ontwikkeling en 
dat hij nu de kans krijgt en pakt om de volgende stap te maken is hoe ontwikkelingen moeten 
gaan. Werken in het onderwijs doe je om mensen te zien ontwikkelen, ze te laten groeien en 
ze tot bloei laten komen. We zien graag dat opgedane kennis wordt ingezet, dat er kansen 
worden geboden en dat de kansen tot succes kunnen leiden.  

Tom is begonnen als stagiaire, daarna als leerkracht gestart, neventaken gaan doen als 
bouwcoördinator en werd tenslotte lid van het managementteam. Hij heeft zich in de 
afgelopen jaren ontwikkeld als een zeer gewaardeerd enthousiaste collega die - net als velen 
binnen de school - de school kleur geeft. Het is daarom voor de school jammer dat Tom 
vertrekt, want Tom is Tom: jeugdig, humorvol, enthousiast, efficiënt en bovenal betrokken. 
Maar we zouden De Kwikstaart niet zijn als we Tom niet deze kans gunnen. Wij als team 
wensen Tom een mooie carrière toe. 
Boudewijn van Stuijvenberg 

Vertrek huidige directeur-bestuurder Wijzer aan de Amstel 
In de bijgevoegde brief informeren we u over het vertrek en de vervolgprocedure voor 
directeur-bestuurder van Wijzer aan de Amstel.  

Controleer uw kind regelmatig thuis op hoofdluis 
Wij herinneren u eraan dat voorlopig op school in verband met de coronabeperkingen geen 
luizencontrole plaatsvindt. Wij raden u aan uw kind(eren) zelf regelmatig op hoofdluis te 
controleren. Mocht uw kind hoofdluis hebben, wilt u dit dan aan de leerkracht doorgeven? Dan 
zullen wij in overleg met hoofdluiscommissie kijken of wij bij uitzondering alsnog de groep 
controleren. 

Nieuwsbrief van Bibliotheek Amstelland 
(ingezonden bericht) 
November is de maand van Nederland Leest, de Week van de 
Mediawijsheid en.. de eerste Sintvoorbereidingen! In deze nieuwsbrief 
vertellen we je hier meer over. Ook lees je – naast de nieuwste 
boekentips- welke leuke workshops we organiseren in onze Maakplaats 
en beantwoorden we de vraag: “Zijn strips positief voor de 
leesvaardigheid of niet?” Nieuwsgierig geworden? Klik op de link voor onze nieuwsbrief. 
https://www.debibliotheekamstelland.nl/onderwijs/tips-van-de-leesconsulent.html 

Oproep gemeente: ‘Versier de dorpen met zoveel mogelijk 
lichtjes op 11 november’ (ingezonden bericht) 

In verband met de coronamaatregelen verloopt ook Sint-Maarten op 11 november anders dan 
andere jaren. De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland adviseert om dit jaar niet met 
kinderen langs de deuren te gaan. De gemeente Uithoorn staat achter dit advies, maar dat 
betekent niet dat er helemaal niks kan en mag. 

De gemeente roept iedereen op om Uithoorn en De Kwakel op 11 november ‘op te lichten’. 
Versier de dorpen met zoveel mogelijk lichtjes. Want volgens de gemeente zijn de Sint 
Maarten lampionnen niet alleen leuk op straat, maar ook als versiering in huis. Of in de tuin of 
op het balkon. ,,Op deze manier creëren we toch een beetje samenhorigheid. En hebben de 
kinderen die al een lampion hebben gemaakt hun werk niet voor niks gedaan,” zo laat het 
gemeentebestuur weten. 

Trots op het resultaat? Maak er een foto van en stuur deze op naar 
communicatie@duoplus.nl. De gemeente is voornemens de foto’s te bundelen en er een 
collage van te maken die later op de Facebookpagina van de gemeente te zien is. Meer 
informatie over feestdagen en corona: 

https://www.debibliotheekamstelland.nl/onderwijs/tips-van-de-leesconsulent.html
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(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-endagelijks-
leven/feestdagen) 

Eerste Heilige Communie 2021 (ingezonden bericht) 

In onze parochie wordt half november gestart met het Eerste Communieproject. Deze 
informatie is gericht aan alle ouders van de kinderen die in groep 4 zitten en de leeftijd hebben 
om deel te kunnen nemen aan het Eerste Communieproject.  

Voor sommige ouders is de Eerste Heilige Communie van hun kind een vanzelfsprekende 
zaak. Zij willen hun kind verder vertrouwd maken met het kerkelijk leven, waar zij ook zelf aan 
deel nemen. Andere ouders hebben hun vragen en twijfels, maar willen deze mogelijkheid om 
hun kind (opnieuw) met geloof en kerk in contact te brengen niet verloren laten gaan. De 
parochie biedt het Communieproject “Gods Grootste Geschenk” aan, dat bestaat uit elf 
bijeenkomsten op de woensdagmiddag van 14.45 tot 16.00 uur. Hierin gaan de kinderen – en 
ook u als ouders – op weg gaan naar het bijzondere feest van de Eerste Heilige Communie. 
Dit feest zal gevierd worden op zondag 25 april 2021 om 11.00 uur in onze kerk. Mocht u uw 
kind voor de Eerste Heilige Communie van 2021 willen aanmelden, dan is dit nog mogelijk tot 
en met woensdag 11 november. Wij hopen u en uw kind(eren) te mogen begroeten.  
 
Met hartelijke groeten, Emmaüsparochie, Potgieterplein 4, Uithoorn 
Pastoor Marco, kapelaan Darek en Elly van Rooden (catechiste). 
Voor meer informatie en aanmelding: pmmvanrooden@hetnet.nl 
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