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De Kwikflits 
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 

Agenda 
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 
vr 3 december : Sinterklaasviering 
do 23 december : kerstviering en kerstdiner 
vr 24 december : alle leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij 
ma 27 december t/m 
vr 7 januari : kerstvakantie 
ma 10 januari  : studiedag, alle leerlingen zijn vrij 
 
 

Ouders kunnen inschrijven voor de voortgangsgesprekken 
Van dinsdag 9 november tot en met 
donderdag 11 november vinden de 
voortgangsgesprekken op school plaats. 
U kunt vanaf morgen voor een gesprek 
inschrijven met behulp van de Social 
Schools app. De leerlingen van de 
groepen 3 en 4 mogen (als de ouders dat 
prettig vinden) aanschuiven bij het 
gesprek. De leerlingen van de groepen 5 
tot en met 8 verwachten we tijdens het 
gesprek.  
 
Praatpapier 
Het voortgangsgesprek is een vervolg op het kennismakingsgesprek aan het begin van het 
schooljaar. Het praatpapier is hierbij weer belangrijk. Hierin worden bij elk oudergesprek de 
ontwikkelingen van de leerling en afspraken vastgelegd. In de laatste week van augustus 
2021 hebben alle ouders van de leerkracht een mail met een link naar het praatpapier 
ontvangen. Wij verzoeken u deze link opnieuw te gebruiken. Het is aan te bevelen de link naar 
het praatpapier te openen op een PC, laptop of tablet (niet op mobiele telefoon) en op te 
slaan, want deze link wordt een schooljaar lang gebruikt. Ouders en leerkrachten kunnen 
beiden in het bestand werken. Ouders van nieuwe leerlingen (onder meer in de groepen 1) 
ontvangen van de leerkracht een mail met een nieuwe link. 
 
Heeft u vragen? 
Stel ze in een mail aan de leerkracht. 
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Meld uw peuter op tijd aan voor de basisschool 
Heeft u een kind dat in 2018 geboren is en nog niet op De Kwikstaart is aangemeld, dan raden 
wij u aan dit snel te regelen, omdat er nog maar een beperkt aantal plekken vrij is. Wij houden 
voor broertjes/zusjes een paar plaatsen vrij tot 1 december 2021. Daarna bent u te laat, want 
vanaf dat moment nemen wij leerlingen aan die nog geen broertje of zusje op school hebben. 
 
U kunt een aanmeldformulier aanvragen door een mail te sturen naar info@dekwikstaart.nl 
met vermelding van de naam en geboortedatum van uw aan te melden kind. Ook voor 
kinderen die geboren zijn in 2019 raden wij u aan niet lang te wachten met de aanmelding.  
 

Wij zijn benieuwd naar uw mening (HERINNERING) 
Binnenkort gaat er weer een oudertevredenheidsonderzoek van start gaat. Het onderzoek 
vindt plaats onder alle ouders van onze school. Met dit onderzoek willen we een goed beeld 
krijgen van wat u van de school van uw kind(eren) vindt. De uitkomsten zullen we gebruiken 
om de school verder te verbeteren.  
 
Werkwijze  
U krijgt in de week van 1 november 2021 van DUO Onderwijsonderzoek & Advies per e-mail 
een uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen. Per gezin ontvangt één ouder de 
uitnodiging, met uitzondering van gescheiden ouders. In deze e-mail vindt u een link waarmee 
u automatisch in het beginscherm van de vragenlijst terecht komt. Het invullen van de 
vragenlijst kost circa 15-20 minuten.  
 
Privacy  
De samenwerking met DUO Onderwijsonderzoek & Advies voldoet aan de AVG die 25 mei 
2018 is ingegaan. We willen benadrukken dat uw gegevens volstrekt anoniem worden 
behandeld. U kunt de vragenlijst dan ook zonder terughoudendheid invullen. Wanneer u meer 
informatie wilt over hoe DUO Onderwijsonderzoek & Advies met de privacy omgaan, verwijzen 
wij u graag naar www.duo-onderwijsonderzoek.nl/privacy/ 
 
Resultaten van het onderzoek  
De resultaten van het onderzoek worden met u gedeeld in De Kwikflits zodra wij deze van 
DUO Onderwijsonderzoek & Advies hebben ontvangen.  
 
Vragen  
Heeft u vragen over het onderzoek, dan staat Raoul Hakkenberg van Gaasbeek (de 
projectleider) u graag te woord: 030-2631084 of u kunt een mail sturen naar: to@duo-
onderwijsonderzoek.nl. Met het invullen van de vragenlijst laat u uw stem horen en levert u 
een constructieve bijdrage aan de school van uw kind(eren). Alvast bedankt voor uw 
medewerking! 
 

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

• Taalcoaches gezocht 
Word jij taalcoach voor nieuwkomers? Lees er hier meer over. 
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