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De Kwikflits 
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 

Agenda 
vr 8 oktober : 1C, 1B, 2D naar De Olmenhorst 
ma 11 oktober : theater voor groepen 3 en 4 
ma 18 t/m vr 22 oktober : herfstvakantie 
ma 25 t/m vr 29 oktober : ouders mogen hun kind(eren) in de klas brengen 
di 2 november : jaarvergadering oudervereniging, 20.00 uur 
di 9 t/m do 11 november : voortgangsgesprekken 
 
 

Je kind in de klas brengen 
Tot nu toe mochten ouders in principe de school niet binnenkomen. Nu er langzamerhand 
meer mogelijk is, willen we vanaf maandag 25 oktober, de eerste dag na de herfstvakantie, 
het volgende aanpassen: 

• Ouders van de groepen 1 mogen hun kind elke ochtend en middag in de klas 
brengen. Mocht u hiermee een probleem hebben, neem dan contact op met de 
leerkracht. Dan zoeken we naar een passende oplossing. 

• Na iedere schoolvakantie mogen ouders van de groepen 2 tot en met 8 één week 
lang hun kind(eren) ‘s ochtends in de klas brengen. Na deze week nemen ouders 
weer buiten afscheid. 

 
Ongewijzigd blijft: 

• De leerlingen van de groepen 1 blijven om 11.50 en 14.50 uur naar buiten gaan. 

• De leerlingen van de groepen 2 blijven via de ingang van het speeldak naar binnen 
gaan.  
 

Kinderboekenweek: ‘Worden wat je wil’ 
Waarschijnlijk heeft u het al gehoord van 
uw kind(eren), we zijn al van start 
gegaan met de Kinderboekenweek. Het 
thema is dit jaar “Worden wat je wilt”. Dit 
deden we in de groepen 1 tot en met 6 
met het “ren je rot”-spel en in de groepen 
7 en 8 met het Zweedsloopspel. 

De aankomende week zullen we nog 
meer leesbevorderende lessen doen en 
de kinderen met verschillende boeken in 
aanraking laten komen. In alle groepen 

zijn momenteel volop nieuwe, mooie en aantrekkelijke boeken te zien, waarin een beroep van 
vroeger of nu, maar ook zeker van de toekomst, centraal staat. We hopen dus dat uw kind met 
leeshonger thuiskomt!  
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Als laatste nog een tip: naast dat er in de verschillende boekwinkels mooie boeken te 
verkrijgen zijn over beroepen, is een bezoekje aan de bibliotheek zeker ook een leuk uitje. 
Wist u dat uw kind tot 18 jaar gratis lid is van de bibliotheek? Lees er hier meer over. We 
wensen u alvast veel leesplezier! 

Help, mijn vader is een geheim agent  
Op maandag 11 oktober komt er een theatervoorstelling op 
school voor de groepen 3 en 4.  
 
De voorstelling heet: “Help , mijn vader is een geheim 
agent”. Deze voorstelling gaat over beroepen, het thema 
van de Kinderboekenweek. 
 

https://www.debibliotheekamstelland.nl/klantenservice/word-lid.html?gclid=CjwKCAjwkvWKBhB4EiwA-GHjFhSrXbkD-s7Aq1-25-A2vP701kn1ezEi8RD4paWJiMSUv32Ji28rSRoCwg8QAvD_BwE

