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De Kwikflits 
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 

Agenda 
di 9 t/m do 11 november : voortgangsgesprekken 
vr 3 december : Sinterklaasviering, vanaf 12.30 uur vrij 
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 
 
 

Coronabesmettingen in de school 
Helaas zien wij dat het aantal coronabesmettingen binnen de school toeneemt. Wij overleggen 
daarom dagelijks met de GGD welke maatregelen nodig zijn. Op advies van de GGD blijven 
vanaf morgen twee groepen voor bepaalde tijd thuis. De ouders van die groepen ontvangen 
hiervan bericht. 
 
Wij herinneren u voor de zekerheid nog een keer aan de volgende RIVM-adviezen: 

• Houd uw kind thuis bij klachten en laat het testen bij de GGD. 

• Wijs uw kind erop zijn handen regelmatig met zeep te wassen. 

• Laat uw kind papieren zakdoekjes gebruiken. 

• Leer uw kind aan te hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog. 
 

EU Schoolfruit voor alle groepen 
Van 15 november t/m 22 april krijgen de groepen 1 tot en met 8 
op onze school drie porties groente en fruit per week en dat 
helemaal gratis dankzij financiering van de Europese Unie. Het 
fruit zal dinsdagmiddag na schooltijd worden geleverd door 
Boumanfruit B.V. 
 
Dit jaar zal er ook fruit geleverd worden voor de kinderen van de 
groepen 1 tot en met 4. Zij krijgen het fruit (indien het niet 
gesneden hoeft te worden om te verdelen) op woensdag mee 
naar huis. U kunt dit fruit dan eventueel gebruiken voor het tien-
uurtje van uw zoon of dochter voor die week.  
 
De kinderen van de groepen 5 tot en met 8 kunnen het fruit zelf 
schoonmaken en krijgen het fruit op woensdag, donderdag en 
vrijdag aangeboden in de klas. Een stuk groente of fruit vervangt 
in principe het 10-uurtje van thuis, maar het advies is om wel iets 
houdbaars in de tas te doen als reserve.  
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Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen hoeveelheid groente en 
fruit per dag te halen. Met het EU-Schoolfruitprogramma leren kinderen spelenderwijs om 
verschillende soorten fruit en groenten te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk! Wilt u 
elke week weten welk fruit of groente uw kind ontvangt? Schrijft u zich dan in voor de 
nieuwsbrief voor ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief.   
 

Aangepaste schooltijd op vrijdag 3 december 
Op vrijdagochtend 3 december ontvangen wij Sinterklaas op school. We hebben een vol 
programma en daarom gaan de deuren ’s ochtends om 8.15 uur open en zijn alle leerlingen 
om 12.30 uur uit. ’s Middags zijn alle leerlingen vrij. 
 

Ouderbijdrage 2021-2022 (bericht van de OV) 
Op dinsdag 2 november heeft de jaarvergadering van Oudervereniging De Kwikstaart 
plaatsgevonden. Daarin zijn de schoolactiviteiten die de oudervereniging in het afgelopen 
schooljaar heeft georganiseerd besproken en is een toelichting gegeven op de daarvoor 
gedane bestedingen van de ouderbijdrage. Ook heeft het bestuur een begroting voorgelegd 
voor het schooljaar 2021-2022. Op basis van deze begroting hebben we, met goedkeuring 
van de aanwezige leden, de vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar kunnen vaststellen op 
€ 46,00 per leerling. Dit bedrag zal, net als voorheen, geïnd worden via ClubCollect.  
 
De jaarlijkse ouderbijdragen maken het organiseren 
van de schoolactiviteiten mogelijk. Samen met de 
leerkrachten van De Kwikstaart zorgt de 
oudervereniging voor onder andere het 
Sinterklaasfeest, de Kerstviering en schoolreisjes. 
Ook excursies worden dankzij de ouderbijdragen 
mogelijk gemaakt. Wanneer u de financiële stukken 
wenst te ontvangen, kunt u een e-mail sturen aan 
ovdekwikstaart@hotmail.com.  
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