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De Kwikflits 
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 

Agenda 
ma 27 september : excursie groep 5B 
wo 29 september : start Kinderpostzegelactie groepen 7 en 8 
do 30 september : informatieavond VO, groepen 7 en 8 
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 
di 2 november : jaarvergadering oudervereniging, 20.00 uur 
di 9 t/m do 11 november : voortgangsgesprekken 
 
 

Informatieavond PO – VO voor groepen 7 en 8 
Op donderdag 30 september staat de informatieavond voor de 
ouders van de groepen 7 en 8 over de overgang van primair 
onderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO) gepland. Vooraf 
willen wij graag inventariseren hoeveel ouders er van plan zijn om 
hierbij aanwezig te zijn. In verband met een beperkte aantal ouders 
dat wij kunnen ontvangen op school, hebben wij besloten dat er dit 
jaar maximaal één ouder per leerling aanwezig kan zijn. 
 
Wij vragen u om zich per mail aan te melden bij: 
• Groepen 7: jacqueline@dekwikstaart.nl  
• Groepen 8: mirella@dekwikstaart.nl  
 
De informatieavond voor de groepen 7 start om 19.00 uur. 
De informatieavond voor de groepen 8 start om 20.00 uur. 
 
Na afloop van de informatieavond wordt de presentatie met de ouders gedeeld. 
 

De leerplichtambtenaar stelt zich voor 
De vakantie is voorbij en we staan met elkaar aan de start van een nieuw schooljaar. Het 
schooljaar 2020-2021 heeft veel gevraagd van de kinderen, van ouders en het onderwijs. We 
hopen daarom dat 2021-2022 een fijn en rustig schooljaar voor iedereen wordt. 
 
Mijn naam is Mirjam Bol en ik ben namens de gemeente Uithoorn als klantmanager onderwijs 
(leerplichtambtenaar) aangesloten bij basisschool De Kwikstaart. Als klantmanager onderwijs 
ben ik vooral betrokken bij leerlingen en ouders als er sprake is van regelmatig te laat komen 
en of afwezigheid zonder geldige reden, ongeoorloofd verzuim. Samen met school en ouders 

26e jaargang, nummer 6 
22-09-2021 
Website: www.dekwikstaart.nl 
E-mail school: info@dekwikstaart.nl 
Kopij: marion@dekwikstaart.nl 

 

mailto:jacqueline@dekwikstaart.nl
mailto:mirella@dekwikstaart.nl
mailto:marion@dekwikstaart.nl


2 
 

bekijk ik wat de reden is van het verzuim en wat we er samen aan kunnen doen om dit verzuim 
te stoppen. Ook aanvragen voor extra verlof buiten de schoolvakanties, kunnen bij leerplicht 
onder de aandacht worden gebracht. De directeur hanteert bij het beoordelen van een 
verlofaanvraag de leerplichtwet. Hierin staat helder beschreven wanneer een leerling wél en 
wanneer een leerling geen recht heeft op extra verlof. 
 
Mocht u vragen hebben of mij in de toekomst graag een adviesvraag willen stellen, zijn jullie 
welkom om contact met mij op te nemen. Dit kan via de mail: leerplicht@duoplus.nl en 
telefonisch: 06-25661301. Ik hoop op een prettige samenwerking en ga ervan uit dat we 
allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben:  Dat alle kinderen met plezier onderwijs kunnen 
volgen! 
Mirjam Bol, leerplichtambtenaar Gemeente Uithoorn 
 

Kinderpostzegelactie in de groepen 7 en 8 
Voor kinderen, door kinderen. Elk jaar gaan zo’n 140.000 kinderen langs de deuren om 
verschillende producten – waaronder kinderpostzegels – te verkopen. Ze zamelen daarmee 
geld in om kinderen kansen te geven op een betere toekomst. En dat al generaties lang. De 
Kinderpostzegelactie wordt dit jaar voor de 73e keer gehouden. De actie is van woensdag 29 
september t/m woensdag 6 oktober.  
  

  
 
“De coronacrisis heeft ingrijpend effect gehad op de levens van alle 1,5 miljoen 
basisschoolkinderen in Nederland. De meldingen over huiselijk geweld namen toe, meer 
kinderen kregen te maken met armoede en thuisonderwijs was niet voor iedereen haalbaar. 
Hulpvragen gingen vaker dan ooit over mentale problemen zoals eenzaamheid, angst en 
depressie. De lange termijngevolgen door het abrupt wegvallen van school en sociale contacten 
worden steeds meer zichtbaar. Daarom wordt er dit jaar extra aandacht besteed aan projecten 
die kinderen helpen meer veerkracht te ontwikkelen.”    
  
Deze week krijgen de leerlingen van de groepen 7 en 8 een kaart uitgedeeld van de leerkracht. 
Op deze kaart staat de volledige uitleg en een persoonlijke code, waarmee uw kind via de site 
www.actiekpz.nl kan inloggen op Mijn Kinderpostzegelactie. Op deze site kunnen de kinderen 
een persoonlijke videoboodschap en bedankvideo uploaden en zijn/haar verkopen bijhouden. 
De kinderen moeten toestemming voor het uploaden van de video vragen via een e-mail die 
naar de ouder/verzorger wordt verstuurd. Hierna kun je als ouder/verzorger aangeven of je 
akkoord bent met het gebruik van de video’s. Ook als je geen toestemming geeft, kan je kind 
gewoon meedoen. In dat geval laat men een standaard video zien.  
 
De actie van de kinderpostzegels start op woensdag 29 september.   
 

Uitnodiging jaarvergadering Oudervereniging De Kwikstaart 
dinsdag 2 november 2021 
De Oudervereniging De Kwikstaart (OV) houdt haar jaarvergadering op dinsdag 2 november 
om 20.00 uur in De Brede School Legmeer. Tijdens deze vergadering zullen we: 
 

• Een overzicht geven van de OV-activiteiten in het afgelopen schooljaar; 

• Toelichting geven op de daarvoor gedane bestedingen van de ouderbijdrage; 

• Een begroting voorleggen voor het schooljaar 2021-2022. 

http://www.actiekpz.nl/
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Omdat we maar één keer per jaar een jaarvergadering 
houden, stellen we jouw interesse en komst bijzonder op 
prijs. In deze vergadering krijg je een goed beeld van 
onze rol in de schoolactiviteiten die gedurende het hele 
schooljaar plaatsvinden. Je kunt je aanmelden via ons 
emailadres: ovdekwikstaart@hotmail.com. Geïnteresseerden 
kunnen het financieel jaarverslag opvragen via hetzelfde e-
mail adres. 

Wil je een rol spelen tijdens de activiteiten van de 
Oudervereniging De Kwikstaart? Dan zijn we op zoek naar jou! 
We hopen dat we aankomend jaar weer vol aan de slag kunnen binnen onze commissies. 
Denk aan: Sinterklaas, Kerst, kleuterfeest, sport, avond4daagse, afscheidsavond groepen 8, 
schoolreisje en mooie, incidentele evenementen als bijvoorbeeld het jubileum van afgelopen 
jaar. Wij doen dit graag samen met jou! Heb je interesse, schroom niet om een mailtje te 
sturen aan ovdekwikstaart@hotmail.com en we nemen contact met je op. Heel graag tot 
ziens!  
Namens het bestuur van de Oudervereniging, Ilonka den Ouden 

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

• Lees hier meer over een leuke activiteit van de boswachter van het Amsterdamse Bos. 
voor kinderen in de groepen 1 tot en met 3 op woensdagmiddag 13 oktober 2021.  

• In oktober start de eerste naschoolse activiteit in de Brede School. In de flyer van 
Solidoe leest u over de naschoolse workshops Capoeira van Solidoe. Er kan 
ingeschreven worden op http://www.solidoe.nl/workshops/ . 
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