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De Kwikflits 
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 

Agenda 
di 28 juni : sportdag groepen 3 t/m 8 
wo 29 juni : Bewaarflits 
vr 1 juli : overgangsgesprekken, geen lessen 
ma 4 juli : overgangsgesprekken, geen lessen 
di 5 juli : 19.00 uur schoonmaakavond, 21.00 uur bedankborrel 
wo 6 juli : meesters- en juffendag 
vr 8 juli : groepen 6 naar Rijksmuseum 
vr 8 juli : groepen 7 naar Bloemenveiling 
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 
 

 

Aanvragen voor verlof 
Deze week zijn er meerdere aanvragen voor verlof binnengekomen die allemaal gekoppeld 
zijn aan de zomervakantie. Om een verlofaanvraag goed te kunnen keuren, moet deze 
voldoen aan de richtlijnen volgens de leerplichtwet (zie de tweede zijde van dit formulier). 
 
Aanvragen waarover door ons wordt getwijfeld, worden met de leerplichtambtenaar 
(klantmanager onderwijs Duo+ Sociaal Domein Jeugd) besproken. De leerplichtambtenaar 
brengt dan een advies uit, dat wij overnemen. Aanvragen om eerder op vakantie te gaan, 
omdat de prijzen van tickets duurder zijn geworden, of omdat vakantiewoningen van zaterdag 
tot zaterdag zijn en de reis er naartoe lang is, zijn geen geldige reden voor verlof. Om 
teleurstellingen te voorkomen, is het raadzaam om de richtlijnen goed te bekijken voordat het 
verlof wordt aangevraagd. 
 

Klankbordgroep doorgeschoven naar volgend schooljaar 
Tot nu toe hebben zich twee ouders gemeld voor de klankbordgroep. We willen graag met een 
wat grotere groep ouders in gesprek gaan over het rapport en het praatpapier en verplaatsen 
deze bijeenkomst daarom naar het volgende schooljaar. Hopelijk melden de twee ouders die 
zich aanmeldden dan opnieuw aan.  
 

Schoonmaakavond en bedankborrel op 5 juli  
Dit jaar is het weer tijd voor de grote schoonmaak, elk jaar weer een gezellige avond! Deze 
wordt gehouden op dinsdagavond 5 juli. Een leuke avond om eens lekker te poetsen met 
aansluitend een heerlijke borrel! We hebben uw hulp hierbij weer hard nodig!  
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We willen om 19.00 uur beginnen en om uiterlijk 21.00 
uur klaar zijn. Aansluitend zal er namelijk een 
BEDANKBORREL geschonken worden. Deze borrel is 
tevens bedoeld voor al die ouders die op enigerlei wijze 
ons op school hebben geholpen het afgelopen jaar. Dus 
als u niet op de jaarlijkse gezellige schoonmaakavond 
kunt komen, maar wel op de borrel, dan bent u van harte 
welkom vanaf 21.00 uur.  
 
U kunt voor de schoonmaakavond intekenen via Social 

Schools. Indien u ons komt helpen, wordt u om 19.00 uur verwacht bij de klas waar u zich 
heeft opgegeven. Wilt u een emmer, een vaatdoek, een theedoek meenemen? Een stofzuiger, 
huishoudtrap en/of waterkoker is ook reuze handig! Wij zorgen voor sop. Wij hopen op veel 
enthousiaste ouders! 
 

Speelgoed mee naar huis in de groepen 1 en 2 
Vrijdag 1 juli of maandag 4 juli zijn de overgangsgesprekken. Wij willen u vragen om die dag 
een bak met speelgoed mee naar huis te nemen om thuis schoon te maken. U zou ons daar 
erg mee helpen. Het kan handig zijn om een tas van thuis mee te nemen om het speelgoed in 
te doen.  
 
We zouden het fijn vinden als u de spullen vanaf woensdag 6 juli weer mee naar school 
neemt, dan kunnen de kasten op dinsdagavond 5 juli nog even een sopje krijgen. Wij zouden 
het fijn vinden als u al het speelgoed uiterlijk maandag 11 juli weer op school heeft gebracht, 
zodat al het materiaal weer compleet is. Alvast vriendelijk bedankt. 
 

Bezoek aan de Bloemenveiling Aalsmeer 
Vrijdag 8 juli gaan de leerlingen van de groepen 7 op bezoek bij de Bloemenveiling in 
Aalsmeer. Recent hebben wij een techniekproject gedaan en de groepen 7 hadden de 
opdracht om de industrie uit te werken voor onze Kwikstraat.  
 
De leerlingen hebben samen een schaalmodel van de bloemenveiling gemaakt, compleet met 
karretjes en bloemen. Hoe leuk is het dan nu om de veiling in het echt te gaan bekijken? 
We gaan op de fiets, we verzamelen in de klas. Rond 8.40 uur fietsen we weg, van 9.00 tot 
10.00 uur hebben we de tijd om rond te kijken op de veiling. Dit rondkijken gebeurt via een 

app op de telefoon, dus uw kind moet zijn/haar mobiel 
mee. Om 10.00 uur vertrekken we weer naar school, naar 
verwachting komen we om 10.30 uur aan.  
 
Voor iedere groep zoeken we twee ouders die mee willen 
fietsen. Ouders mogen mee naar binnen. U kunt zich 
aanmelden voor maandag 4 juli bij de leerkracht van uw 
kind. 
We gaan de bloemetjes eens even buitenzetten! 

 

De leerlingenraad in actie voor een 
schone school  
Een schone schoolomgeving vinden wij natuurlijk heel 
belangrijk.  De kinderen van de leerlingenraad hebben 
daarom een afvalactie opgezet. De groepen 7 en 8 hebben 
de aftrap gedaan en de kinderen van de groepen 5 en 6 
hebben het goede voorbeeld gevolgd.  Het gaf een goed 
gevoel om het afval op te halen, want er lag best veel. Om 
de week volgen de groepen elkaar op.  
 

Juf Wilma vertrekt 
Sinds 2007 werk ik, met heel veel plezier, op De Kwikstaart. Eerst een aantal jaren in groep 1 
en 2 en daarna vooral in de groepen 3 en 4. Ik heb het altijd een bijzonder mooi proces 
gevonden om kinderen te zien ontwikkelen. Ik vind het nog steeds een eer om daar een 
aandeel in te mogen hebben! Wat De Kwikstaart voor mij typeert, is het gedreven en bovenal 
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gezellige team. Die fijne werksfeer maakt, dat ik altijd met plezier naar school toe kom en 
vrolijk weer naar huis ga. 
 
Toch gaan de dingen soms anders dan je voorziet. Ik ga zeer binnenkort verhuizen naar Tuk, 
Steenwijk (Overijssel). Zoek maar eens op...vlakbij Giethoorn, de Weerribben. Ietsje boven 
Meppel en ietsje onder Heerenveen. Een prachtige omgeving waar gelukkig ook basisscholen 
zijn.  
 
Jullie begrijpen het al: dit is een afscheidsbrief. Een plekje als De Kwikstaart vind ik vast niet 
snel weer, maar de herinnering blijft in ieder geval staan als een huis. Ik ga extra van jullie 
genieten tijdens de laatste weken.  
Dikke knuf van juf Wilma  
 

Ingezonden bericht 
 
SpeelMee-week in de zomervakantie 
SpeelMee-Uithoorn organiseert dit jaar weer, net als elk jaar, in de laatste week van de 
zomervakantie maandag 22 t/m vrijdag 26 augustus, de SpeelMee-week. Dit houdt in dat kinderen 
van groep 3 t/m groep 8 voor € 7,- per dag mee kunnen doen aan een georganiseerde activiteit 
volgends de onderstaande planning. 
 
Maandag: Huttenbouwen of creatief 
Dinsdag: Huttenbouwen of creatief  
Woensdag: Op zoek naar de schat 
Donderdag: Sport & Cultuur  
Vrijdag: Kinderkermis: altijd prijs! 
 
De gehele SpeelMee-week wordt georganiseerd bij het KNA gebouw op Legmeerplein 49. Voor 
meer informatie of wilt u uw kinderen inschrijven? Kijk op onze website www.speelmeeuithoorn.nl 
Wij zoeken nog vrijwilligers die ons helpen met het begeleiden van de activiteiten. Ook daarvoor 
kunt u inschrijven op onze website. Als u nog vragen heeft, stuur ons gerust een mailtje of een 
berichtje via social media.   

http://www.speelmeeuithoorn.nl./

