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Agenda 
vr 18 december kerstontbijt en kerstviering, alle leerlingen zijn ’s middags vrij 
ma 21 december t/m vr 1 januari kerstvakantie 
ma 4 januari studiedag, alle leerlingen zijn vrij 

 
 

Toch nog aan tafel met kerst! 
Dit schooljaar is een jaar van steeds aanpassen. Het merendeel van onze beperkingen zit in 
het contact met volwassenen. Aangezien een basisschool veel activiteiten niet kan uitvoeren 
zonder de hulp van volwassen, heeft dit invloed op de keuzes die we maken. In eerste 
instantie zagen we dit jaar geen mogelijkheid om ons traditionele kerstdiner te organiseren. 
Het RIMV heeft namelijk in het protocol voor scholen opgenomen dat eten gemaakt door 
anderen afgeraden wordt. Door met elkaar te praten hebben we toch nog een mogelijkheid 
gevonden een stukje van gezamenlijkheid in de groepen rond de kerst te organiseren in de 
vorm een kerstonbijt. Daarvoor hebben we uw hulp nodig! 
 
Vrijdagochtend 18 december is er een kerstontbijt in iedere groep. De oudervereniging levert 
drinken met een beker en wat lekkers, en de leerlingen nemen zelf een eigen ontbijt mee met 
een bord (met naam) en bestek. Mocht uw kind een allergie hebben, dan mag u voor deze 
dag ook wat lekkers als 10-uurtje meegeven. 
 
Verder zal er deze dag door een kerstkoor van leerlingen worden gezongen en wordt het 
kerstverhaal verteld. Zo hopen we in deze dubbele donkere dagen nog een mooi lichtpuntje te 
maken. 
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Heeft u al toegang tot Social Schools? 
Na de kerstvakantie stappen wij over van Klasbord naar de berichtenapp Social Schools. Bij 
enkele ouders is de mail van vorige week met de koppelcode in de spam (ongewenste mail) 
terecht gekomen. Op sommige mobiele telefoons is deze spam (ongewenste mail) niet 
zichtbaar in de mailapp. Om de mail met de koppelcode te bekijken, is het handig om in te 
loggen in de mail op een laptop of computer en Social Schools daar toe te voegen als 
gewenste afzender.  
 

Meld uw peuter op tijd aan voor de basisschool 
Heeft u een kind dat in het schooljaar 2021-2022 voor het eerst naar de basisschool gaat en 
nog niet op De Kwikstaart is aangemeld, dan raden wij u aan dit heel snel te regelen. Wij werken 
al een tijd met een wachtlijst. Wij houden voor broertjes/zusjes een paar plaatsen vrij tot 1 januari 
2021. Daarna bent u te laat, want vanaf dat moment nemen wij leerlingen aan die nu op de 
wachtlijst staan. 
 
U kunt een aanmeldformulier aanvragen door een mail te sturen naar info@dekwikstaart.nl 
met vermelding van de naam en geboortedatum van uw aan te melden kind. Ook voor het 
schooljaar 2022-2023 raden wij u aan niet lang te wachten met de aanmelding.  
 

De schoolfoto’s zijn klaar 
We hebben er lang op gewacht, maar de kaartjes voor de schoolfoto’s zijn vandaag op school 
gearriveerd! Misschien heeft uw kind het kaartje vandaag al mee. Zo niet dan volgt het kaartje 
spoedig. We hopen dat uw kind er stralend op staat en dat u tevreden bent met het 
eindresultaat. Omdat we dit jaar een nieuwe fotograaf hebben, zijn reacties en ervaringen van 
harte welkom. U kunt uw reactie sturen naar schoolfoto@dekwikstaart.nl 
We gebruiken deze reacties voor de evaluatie en voor verbeteringen van het proces voor 
volgend jaar. Alvast dank.  
Groet, Chantal en Martine 
Oudervereniging De Kwikstaart 
 

Onderzoek naar taalgebruik in kinderseries (ingezonden bericht) 

Ik doe onderzoek naar het taalgebruik in kinderseries. Ik wil het antwoord weten op vragen 
als: waar kijken kinderen vandaag de dag naar, wordt die keuze (mee) bepaald door het soort 
Nederlands dat erin gebruikt wordt, wat vinden ouders en andere meekijkende volwassenen 
(grootouders, tantes, ooms,…) van het taalgebruik,...?  
Daarom heb ik een vragenlijst opgesteld, bedoeld voor volwassenen die samen met kinderen 
naar Nederlandstalige kinderseries en films kijken. De focus ligt op het taalgebruik, maar ik 
ben ook nieuwsgierig naar hun mening over de bredere beeldvorming: hoe divers zijn de 
personages, hoe zit het met het genderevenwicht enz. 
  
Er wordt heel weinig onderzoek gedaan naar kindertelevisie. Daar wil ik verandering in 
brengen. Om het beeld zo compleet mogelijk te maken, is het natuurlijk belangrijk dat die 
vragenlijst zoveel mogelijk wordt ingevuld. Dit duurt hooguit twintig minuten. Vandaar mijn 
vraag: Zou u me kunnen helpen deze vragenlijst in te vullen? Dit is de link naar mijn 
vragenlijst: https://survey.su.se/kindertelevisie 
 
Alvast bedankt! Met vriendelijke groet,  
Reglindis De Ridder, Universiteit van Stockholm 
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