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De Kwikflits 
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 

Agenda 
wo 1 t/m vr 10 september : kennismakingsgesprekken groepen 2 t/m 8 
ma 13 september  studiedag, alle leerlingen zijn vrij 
di 14 september : 19.30 uur, informatieavond groepen 3 over lezen 
ma 20 september : excursie groep 5C 
di 21 september : excursie groep 5A 
ma 27 september : excursie roep 5B 
ma 18 t/m vr 22 oktober : herfstvakantie 
 
 
 

Digitaal praatpapier  
Zoals u vorige week heeft kunnen lezen, willen we het praatpapier vanaf nu digitaal met u delen. 
Daarvoor ontvangen beide ouders een link in de mail met een koppeling. Wanneer u deze 
aanklikt, zal er om een verificatie worden gevraagd. Deze code wordt automatisch aangemaakt 
en naar uw mailadres verzonden. Met deze code heeft u toegang tot het document. Het is op 
deze manier mogelijk om als ouder en leerkracht tegelijk of vanaf verschillende plekken in het 
document te werken. 
 
Voor de zomervakantie hebben wij dit getest, maar toch blijken er nog wat knelpunten te zijn. 
We merken dat het invullen niet goed werkt op een telefoon (wel op een laptop, PC of tablet) 
en zijn nu aan het kijken hoe we dit kunnen oplossen. De ervaring leert ook dat deze mail in de 
SPAM of in de ongewenste mails terecht kan komen.  
 

De groepen 5 gaan naar Melkveehouderij Jonge Linde 
De groepen 5 gaan eind september melkveehouderij Jonge Linde bezoeken. 
We zoeken ouders die het leuk vinden om te rijden en te 
begeleiden.  
 
groep 5A : dinsdag 21 september 
groep 5B : maandag 27 september 
groep 5C : maandag 20 september 
 
We vertrekken om 8.45 uur vanaf de Kwikstaart en zijn 
uiterlijk 12.00 uur weer terug op school. 
 
Inschrijven kunt u doen door een e-mail te sturen naar de leerkracht van de betreffende groep: 

• 5A: sanne@dekwikstaart.nl 

• 5B: markb@dekwikstaart.nl 

• 5C: naomi@dekwikstaart.nl 
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Kledingadvies: 

• Een paar oude/stevige schoenen of laarzen. 

• Een paar extra schoenen voor in de auto. 

• Donkere, warme kleding die vies mag worden.  
 

Borre boekjes  
De kinderen van de groepen 1 en 2 hebben vandaag het boekje “Borre en de loopneus” mee 
naar huis gekregen. Dit is promotiemateriaal van Pica Educatief. Achter het boekje zit informatie 
over het bestellen van deze boekjes. Dit gaat allemaal buiten school om, maar omdat wij het 
leesproces van de kinderen stimuleren, hebben wij de gratis boekjes uitgedeeld.   
 

Ook dit jaar is de schoolfotograaf weer aanwezig 
Dit jaar zal de schoolfotograaf de foto's maken in de week van 6 september. We zijn nu bezig 
met de laatste organisatorische acties. In de volgende Kwikflits zullen we het rooster plaatsen. 
 
We vragen graag aandacht voor de foto's van de broertjes/zusjes. Als u deze foto wilt laten 
maken, kunt u uw kinderen opgeven via de link van het volgende formulier: Opgeven 
broer/zus. We zijn helaas genoodzaakt om alleen foto's te maken van de kinderen die op De 
Kwikstaart zitten. 

Ingezonden berichten 
Van onze relaties in Uithoorn ontvingen wij de volgende informatie. 

• De nieuwsbrief van Uithoorn voor Elkaar met activiteiten voor de jeugd in Uithoorn. 

• Een uitnodiging van Qui Vive Hockey voor de open dag op zondag 5 september 2021 
en de stokstaartjestrainingen. 

• Voor al uw opvoedvragen verwijzen wij u naar de flyer van de ouder- en kindadviseur 
Uithoorn. 

• Informatie over de digitale vrijwilligersmarkt in Uithoorn van 6 tot en met 20 september 
2021. 
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