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Agenda 
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 
 
 

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 
enthousiaste hulpouders.   
 
Naar aanleiding van onze vorige oproep hebben zich twee ouders 
aangemeld, hartelijk dank hiervoor. Echter voor de dinsdagochtend 
zijn wij nog dringend op zoek naar hulpouders. Heeft u tijd en zin om 
onze enthousiaste lezers te helpen bij het lenen van een boek en 
heeft u maandelijks (of wekelijks) een dinsdagochtend over, dan kunt 
zich aanmelden bij juf Mirella, mirella@dekwikstaart.nl . 
 

Schoolgids 2021-2022 
Vanaf deze week is de schoolgids voor het schooljaar 2021-2022 beschikbaar. Alleen de 
ouders van de leerlingen in de groepen 1 ontvangen een papieren schoolgids. De overige 
ouders kunnen de schoolgids hier downloaden. In het hoofdstuk Informatie schooljaar 2021-
2022 is een paragraaf opgenomen met de wijzigingen ten opzichte van de vorige schoolgids. 
Mocht u toch graag een papieren schoolgids ontvangen, dan kunt u een verzoek sturen naar    
info@dekwikstaart.nl . 
 

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

• Cultuurmarkt Uithoorn 
Op zaterdag 2 oktober ben je van harte welkom tijdens de Cultuurmarkt Uithoorn op het 
buitenterrein van het Alkwin Kollege. Kom langs en neem een kijkje in het rijke aanbod 
aan culturele activiteiten in Uithoorn en De Kwakel. Deze markt is een mooie kans om 
je te oriënteren Lees er hier meer over. 
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• Ondersteuningsplanraad Amstelronde Passend Onderwijs 
Amstelronde Passend Onderwijs is een samenwerkingsverband voor de basisscholen 
in Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn op het gebied van passend 
onderwijs. De ondersteuningsplanraad (een inspraakorgaan voor ouders en 
leerkrachten) is op zoek naar een enthousiaste ouder uit Uithoorn die wil meedenken en 
praten over hoe de scholen in de regio ervoor kunnen zorgen dat alle leerlingen het 
onderwijs en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Lees er hier meer over. 
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