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De Kwikflits 
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 

Agenda 
ma 20 september : excursie groep 5C 
di 21 september : excursie groep 5A 
ma 27 september : excursie roep 5B 
vr 1 oktober : 1D, 1E, 2A naar De Olmenhorst 
wo 6 oktober : 1A, 2B, 2C naar De Olmenhorst 
wo 6 oktober : scholierenveldloop bij AKU 
vr 8 oktober : 1C, 1B, 2D naar De Olmenhorst 
wo 13 en 27 oktober : schoolhandbaltoernooi bij Legmeervogels 
ma 18 t/m vr 22 oktober : herfstvakantie 
 
 

Elke dag gezond eten en drinken 
Ons streven naar gezond eten en drinken op school heeft weer eens extra aandacht nodig. We 
zien de laatste tijd te veel zoetigheid, zowel als tussendoortje, maar ook tijdens de lunch en bij 
verjaardagen. We hopen dat alle ouders en leerlingen weer gaan meewerken aan gezond eet- 
en drinkgedrag. Denk hierbij aan het volgende. 
 
Ochtendpauze 
Bij voorkeur water of een beker met een suiker- en vetarme drank. Alle dagen – behalve 
woensdag - zijn fruitdagen op onze school. Dat wil zeggen dat de leerlingen tijdens de 
ochtendpauze fruit eten, dat ze van thuis hebben meegenomen. Op woensdag kunt u ook een 
cracker, koekje of iets dergelijks meegeven. Snoepgoed is niet toegestaan.  
 
Lunch 
We waarderen het als de lunch ook zo gezond mogelijk is, dus met weinig suiker en vet. 
Leerlingen die overblijven en tussen de middag melk drinken, kunnen eventueel hun beker in 
de koelkast beneden in de keuken zetten.  
 
Verjaardagen 
We verzoeken u om de traktatie vooral niet te groot 
en zo gezond mogelijk te houden. Laat het voor de 
kinderen een feest blijven, door niet als ouders een 
competitie aan te gaan over de grootte en de 
kostprijs van de traktatie. 
 
Een traktatie voor het team is uiteraard goed 
bedoeld, maar geen must! Wilt u toch iets 
meegeven, dan waardeert ook het team een 
gezonde traktatie.  
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Naar de appelboomgaard 
De groepen 1 en 2 gaan op excursie naar 
appelboomgaard "De Olmenhorst” in Lisserbroek. 
De kinderen krijgen een rondleiding en leren van 
alles over appels. Daarna mogen ze zelf ook appels 
plukken. Ook gaan we vers appelsap proeven.  

De kinderen hoeven die dag geen tussendoortje 
mee te nemen. Het is handig als de kinderen die dag 
laarzen aan hebben. We vertrekken rond 8.45 uur 
van school en zijn om 12.00 uur weer terug. 

De groepen 1D ,1E en 2A gaan op vrijdag 1 oktober. 
De groepen 1A, 2B en 2C gaan op woensdag 6 oktober. 
De groepen 1B, 1C en 2D gaan op vrijdag 8 oktober. 

Wij zoeken hulpouders die het leuk vinden om de kinderen te rijden naar De Olmenhorst en te 
begeleiden. U kunt vanaf morgen intekenen via Social Schools. Wij hopen op een leerzame 
ochtend. 
 

Doe mee aan de scholierenveldloop en schoolhandbal! 
(herhaald bericht) 
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. 

• Na een lange tijd van onzekerheid mag Kinderkoor OpMaat van de Emmaüsparochie in 
Uithoorn weer voluit zingen. Daarom gaat het koor nu actief op zoek naar nieuwe 
zangertjes. Interesse? Klik hier. 
 

• Sommige kinderen hebben te maken met een ziek broertje, zusje, vader of moeder. 
Voor deze kinderen is er een brusjesbijeenkomst op 29 september. 
 

• Het Amstelplein heeft een leuke actie: Worden wat je wil! 
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