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De Kwikflits 
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 

Agenda 
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 : groepen 6 naar Rijksmuseum 
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 
 
 

Naar het Rijksmuseum 
Op vrijdag 8 juli gaan de groepen 6 naar het 
Rijksmuseum. We doen mee aan het programma 
“Proef de geschiedenis”. We zullen daar de 
geschiedenis ruiken, voelen, zien en proeven. Dit 
alles sluit aan op onze geschiedenislessen van de 
afgelopen tijd. Een gids gaat ons daar rondleiden.  
 
Alle kinderen zullen die dag overblijven, want we 
zijn onder lunchtijd ook nog weg.  
 

Ouders als klankbord voor het rapport en het praatpapier 
(herhaald bericht) 
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.   
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Hulpouders voor zomerfeest gezocht! 
(herhaald bericht) 
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. 
 
Het zomerfeest start om 16.30 uur en 
duurt tot 19.30 uur. De leerlingen zijn 
vrijdag 15 juli 2022 de hele dag vrij. 
 

Ingezonden bericht 
 
De nieuwe ouder- en kindadviseur in Uithoorn stelt zich voor 

Mijn naam is Rosalie Bannink en ik werk als ouder- en kindadviseur in 
Uithoorn. Opvoeden is niet altijd even makkelijk. Ieder kind is uniek en elke 
leeftijd vraagt weer andere vaardigheden van ouders. Veel ouders lopen 
tegen vragen aan of komen er samen niet helemaal uit. Denk hierbij aan 
vragen over de ontwikkeling van uw kinderen, hoe om te gaan met boze 
buien, problemen bij het slapen of eten, samen spelen of zindelijkheid. Ook 
door veranderingen in het gezin kunnen er vragen en emoties ontstaan en 
kan een ouder- en kindadviseur ondersteuning bieden. 
 
Voor al uw vragen over het opgroeien, het opvoeden, het ouderschap en de 
ontwikkelingen van uw kinderen tussen 0-12 jaar kunt u kosteloos terecht. 
Het OKA team is onderdeel van Uithoorn voor Elkaar.  
Ik ben bereikbaar op r.bannink@mee-az.nl en 0612947342 
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