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Agenda 
wo 1 t/m vr 10 september : kennismakingsgesprekken groepen 2 t/m 8 
ma 6 t/m vr 10 september : schoolfotograaf 
ma 13 september  studiedag, alle leerlingen zijn vrij 
di 14 september : informatieavond groepen 3 over lezen 
ma 20 september : excursie groep 5C 
di 21 september : excursie groep 5A 
ma 27 september : excursie roep 5B 
wo 6 oktober : scholierenveldloop bij AKU 
wo 13 en 27 oktobe : schoolhandbaltoernooi bij Legmeervogels 
ma 18 t/m vr 22 oktober : herfstvakantie 
 
 

Informatieavond groep 3 over lezen op dinsdag 14 september  
Op dinsdag 14 september verzorgen we een 
informatieavond over technisch leren lezen in groep 
3. Er wordt onder andere uiteen gezet hoe het 
leesproces in zijn werk gaat, maar ook hoe u uw 
kind daarin het beste kunt ondersteunen. Na afloop 
is er gelegenheid om diverse leermaterialen te 
bekijken en vragen te stellen. 
 

We willen deze avond op basis van voorinschrijving aanbieden. Indien er veel aanmeldingen 
zijn, dan verdelen we de avond in twee momenten. Houdt u rekening met een sessie van 
19.00 tot 19.50 uur en een sessie van 20.00 tot 20.50 uur. Er kan één persoon per gezin 
aanwezig zijn. Indien u er niet bij kunt of wilt zijn, dan hebben we als alternatief de gehele 
presentatie middels een link op internet. U hoeft dus niets te missen! De link wordt op 
woensdag 15 september aan alle ouders van groep 3 verstuurd.  
 
Wilt u aanwezig zijn op dinsdag 14 september? Stuurt u dan vóór donderdag 9 september een 
een mail naar wilma@dekwikstaart.nl. U ontvangt uiterlijk maandag 13 september van ons 
een bevestiging met daarin het tijdstip. Hopelijk tot ziens. 
De leerkrachten van de groepen 3  
 

Mooi weer leidt tot andere groepsfoto 
Wat is het heerlijk weer deze week! In overleg met school en de fotograaf is er daarom voor 
gekozen om toch een traditionele groepsfoto te maken. De fotograaf maakt de groepsfoto in 
de binnentuin waarbij de kinderen op picknickbanken zitten.  
Was/is uw kind niet aanwezig op de dag dat de profielfoto is/wordt gemaakt? De fotograaf 
zorgt ervoor dat ook uw kind op deze groepsfoto komt te staan. 
Chantal en Martine, fotograaf-commissie 
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Hulp(groot)ouders gezocht voor het Boekenparadijs  
Alle kinderen van De Brede School Legmeer komen vol enthousiasme boeken lenen en ruilen 
in het Boekenparadijs. Om dit goed te laten verlopen, hebben we een goede bezetting nodig 
van net zo enthousiaste hulpouders. De werkzaamheden in het 
Boekenparadijs zullen onder andere bestaan uit:  

• het samenwerken in het Boekenparadijs met de leerlingen uit de 
groepen 7 en 8; 

• het scannen van de boeken bij uitlenen en innemen; 

• het terugplaatsen van boeken in de kasten; 

• het aantrekkelijk presenteren van de boeken; 

• het indien nodig helpen zoeken van een geschikt boek voor een 
leerling; 

• het toezicht houden. 
 

Heeft u tijd en zin om onze enthousiaste lezers te helpen bij het 
lenen van een boek en heeft u maandelijks (of wekelijks) een ochtend over, stuur dan een 
mail naar juf Mirella (mirella@dekwikstaart.nl). We zoeken bij voorkeur iemand voor op de 
dinsdagochtend, maar hulp op de woensdag en donderdagochtend is ook welkom.  
 

Wilt u helpen bij de luizencontrole? 
We zijn op zoek naar minimaal twee ouders per groep die de luizencontrole willen uitvoeren. 
Luizen zijn een terugkerend probleem in veel scholen en om daarop adequaat te reageren 
hebben we de luizencontrole. Na iedere vakantie of bij een uitbraak zullen de luizenouders de 
controle uitvoeren.  

De luizencontrole wordt aangestuurd door twee ouders (we noemen ze 
voor het gemak de luizencommissie), die zorgen dat de materialen op 
orde zijn en dat de ouders weten waar ze op moeten letten. U kunt zich 
opgeven bij de leerkracht van uw kind door een bericht naar de 
leerkracht te sturen in Social Schools of een mail naar 
“naamleerkracht”@dekwikstaart.nl. Een van de ouders van de 
luizencommissie zal contact opnemen en uitleggen hoe je moet 
luizenpluizen. 
 
 

Doe mee aan de scholierenveldloop en schoolhandbal! 
Er staan weer twee leuke en sportieve, naschoolse activiteiten op het programma voor 
kinderen in de groepen 3 tot en met 8. 

• Op woensdag 6 oktober 2021 vindt weer de jaarlijkse scholierenveldloop plaats bij AKU 
(Atletiek Klub Uithoorn) op Sportpark Randhoorn. Lees er hier meer over. 

• Op woensdag 13 en 27 oktober 2021 is er weer het jaarlijkse schoolhandbaltoernooi bij 
de Legmeervogels op Sportpark Randhoorn. Lees er hier meer over. 

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

• De maandelijkse nieuwsbrief van de Videt. 
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