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De Kwikflits 
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 

Agenda 
vr 10 juni : excursie groep 6B naar Clara Maria 
ma 13 juni : kleuterfeest groepen 1-2 / schoolreis groepen 3 t/m 7 
di 14 juni : inschrijven overgangsgesprekken 
wo 22 juni : Fairplay Cup schoolvoetbal 
di 28 juni : sportdag groepen 3 t/m 8 
di 28 juni : klankbordgroep, 19.30 uur 
wo 29 juni : Bewaarflits 
vr 1 juli : overgangsgesprekken, geen lessen 
ma 4 juli : overgangsgesprekken, geen lessen 
di 5 juli : schoonmaakavond en bedankborrel, 19.00-21.00 uur 
wo 6 juli : meesters- en juffendag 
vr 8 juli : eindrapport 
ma 11 juli : afscheidsavond groepen 8 
wo 13 juli : kennismaking met nieuwe leerkracht 
do 14 juli : zomerfeest, 16.30-19.30 uur 
vr 15 juli : alle leerlingen vrij, start zomervakantie 
ma 29 augustus : eerste schooldag schooljaar 2022-2023 
 
 

Ouders als klankbord voor het rapport en het praatpapier 
Op dit moment zijn we het rapport en het praatpapier aan het 
evalueren en bekijken we hoe we deze kunnen verbeteren. 
Hierbij is feedback van ouders noodzakelijk en daarom zijn we 
op zoek naar ouders om hierover te klankborden. We willen dit 
doen op dinsdagavond 28 juni om 19.30 uur op school.  
 
Tijdens deze avond zullen we eerst kort inzoomen op het doel 
van zowel het rapport als het praatpapier, de huidige 
werkwijze en daarna zullen we in kleine groepen met elkaar 
het gesprek voeren over hoe we ze verder kunnen aanpassen. 
Wilt u met ons klankborden, meldt u dan hier aan en dan zien 
wij u graag op dinsdagavond 28 juni om 19.30 uur op school.   
 

Overgangsgesprekken op vrijdag 1 juli en maandag 4 juli 
Op vrijdag 1 juli en maandag 4 juli 2022 hebben we overgangsgesprekken met alle ouders 
van de groepen 1 tot en met 7. Het gesprek is daarmee een afsluitend gesprek voor dit 
schooljaar. 
 

• U kunt vanaf dinsdag 14 juni hiervoor inschrijven via Social Schools.  

• De gesprekken vinden op school plaats.  

• 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 7 verwachten 
we tijdens het gesprek. 

27e jaargang, nummer 37 
08-06-2022 
Website: www.dekwikstaart.nl 
E-mail school: info@dekwikstaart.nl 
Kopij: marion@dekwikstaart.nl 

 

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=RarQLoEUJkabtzF1TInglZXSqWSbcwpGh7HdhWwfx4tUMUQxRUtLRVNQTUI3STRENElJMzlZVVJVUC4u&sharetoken=FnHckhnx7enkO0gYj1EZ
mailto:marion@dekwikstaart.nl


2 
 

• Dit gesprek is een vervolg op het voortgangsgesprek van maart 2022. 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. 

 

Hulpouders voor zomerfeest gezocht! 
Zoals u weet, sluiten wij het jaar feestelijk en groots af met een zomerfeest op 14 juli 2022 
voor alle kinderen van de groepen 1 tot en met 7 (groep 8 heeft dan inmiddels al afscheid 
genomen van De Kwikstaart). Er zijn speelkussens, foodtrucks en optredens van uw eigen 
kinderen. Daar wil je als ouder echt bij zijn! Omdat er veel hulp nodig is bij al deze activiteiten 
doen we graag een beroep op u als ouder om ons te assisteren bij dit leuke feest. We zullen u 
dan per toerbeurt inroosteren bij een activiteit of horecapunt, zodat u ook lekker kunt genieten 
van de gezelligheid en de optredens van uw kind(eren). Wij hopen op veel aanmeldingen want 
vele handen maken immers licht werk.  
 
Hoe kunt u zich aanmelden? 
Via Social Schools zal de leerkracht van uw kind een oproep plaatsen (net als bij het 
schoolreisje). U kunt vanaf 
morgenochtend 8.00 uur aanmelden 
en hoort zo snel mogelijk weer van 
ons. 
 
Verplichte schooldag 
Het zomerfeest start om 16.30 uur 
en duurt tot 19.30 uur. De leerlingen 
zijn daarom vrijdag 15 juli 2022 de 
hele dag vrij. Donderdag 14 juli is 
inclusief het zomerfeest dan ook een 
verplichte schooldag voor alle 
leerlingen in de groepen 1 tot en met 7. 
 


