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De Kwikflits 
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 

Agenda 
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 
 

 

Het zomerfeest 
Zoals u heeft kunnen lezen in vorige Kwikflitsen, hebben wij 
op donderdag 14 juli ons zomerfeest (16.30 uur – 19.30 
uur). Een mooie afsluiting van het schooljaar en tevens het 
begin van de zomervakantie. Een feest voor de kinderen 
onder begeleiding van hun eigen ouders/verzorgers.  In 
deze Kwikflits willen we u informeren over wat u kunt 
verwachten in zowel de aanloop naar 14 juli, als op de dag 
zelf. We vieren het zomerfeest op de pleinen van de Brede School Legmeer, in het speelbos, 
het atrium en in de gymzaal. Er zullen optredens, activiteiten en versnaperingen zijn.  
 
Het eten en drinken 
Op het plein komen verschillende horecagelegenheden. Family Uithoorn zal patat, 
hamburgers en frisdrank verzorgen. Er komt een ijskraam van Esplanada en die verzorgt een 
ijsje.  
 
Alle consumpties kosten 1 muntje. Deze muntjes kunt u vooraf kopen à € 2,50 per stuk. 
Tijdens het feest zelf kunt u ook nog muntjes kopen. Betaling van de muntjes gaat via PIN. De 
muntjes kunt u kopen in de voorverkoop in het atrium op:  

• Maandag 11 juli, dinsdag 12 juli en woensdag 13 juli, tussen 08.10 uur en 08.45 uur. 

• Op woensdag 13 juli tussen 12.00 uur en 13.00 uur.   
Tijdens het zomerfeest op 14 juli is er ook een mogelijkheid om muntjes te kopen. Het betalen 
van de muntjes gaat door middel van PIN. We zullen geen muntjes terugnemen.   
 
De leerlingen krijgen een stempelkaart voor de activiteiten en daarop staat de mogelijkheid 
voor hen om gratis wat eten en drinken te halen (patat/hamburger/pannenkoek en een ijsje en 
limonade). Dit wordt dan afgetekend op de stempelkaart. Mochten leerlingen meer willen, dan 
zal dit gaan door middel van de gekochte muntjes. 
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Vrijwilligers 
Meerdere ouders hebben via Social Schools aangegeven te willen helpen. Mocht u op de dag 
zelf zien dat er nog ergens handen nodig zijn, dan waarderen wij zeer dat u ergens bijspringt. 
De vrijwilligers die nu bekend zijn, krijgen van de leerkracht van hun kind een overzicht waar 
en wanneer zij verwacht worden.  
 
Podia en optredens 
Op donderdagmiddag worden de spullen op het plein, in het speelbos en het atrium 
klaargezet. Er worden twee podia opgebouwd. Eén in het atrium en één in de grote gymzaal.  

• Welke groep, waar en hoe laat optreedt kunt u vinden in onderstaand schema en delen 
wij op 13 juli ook nog op Social Schools en de Kwikflits met u. Ook op de dag zelf zal er 
op meerdere plekken een schema hangen.  

• Op het plein zijn er pijlen die aangeven waar u heen moet om het optreden te bekijken.  

• U houdt als ouder zelf de tijd in de gaten wanneer uw kind op moet treden. Voordat de 
ouders de zaal ingaan, brengen zij hun kind bij het verzamelpunt voor het optreden.  

o Voor de optredens in het atrium zal dat zijn naast de hoofdingang (bij de 
fietsenstalling).  

o Voor de optredens in de grote gymzaal zal dit zijn bij de linker(buiten)deur 
van de grote gymzaal. Na het optreden gaan de kinderen met hun ouders 
naar buiten via de aangegeven looproute middels pijlen.  

o Zelf kunt u daarna naar de zaal gaan.  

• We houden rekening met ongeveer 60 personen per optreden.  
 
Schema optredens 

Tijden  ATRIUM  GYMZAAL  

16.30 – 16.45  1A  1B  

16.45 – 17.00  1C  1D  

17.00 – 17.15  1E  2A  

17.15 – 17.30  2B  2C  

17.30 – 17.45  2D  3A  

17.45 – 18.00  3B  3C  

18.00 – 18.15  4A  4B  

18.15 – 18.30  4C  5A  

18.30 – 18.45  5B  5C  

18.45 – 19.00  6A  6B  

19.00 – 19.15  6C  7A  

19.15 – 19.30   7C  7B  

 
Activiteiten 
In het speelbos en op het plein voor Toermalijn en De Dolfijn staan diverse spelactiviteiten die, 
door middel van de stempelkaart (waarmee ze ook eten en drinken kunnen krijgen) te 
bezoeken zijn.  

• De leerlingen worden deze dag door de ouders zelf begeleid langs de diverse spellen.   

• De kinderen kunnen hier lekker spelen wanneer zij niet hoeven op te treden. De spellen 
worden wel afgetekend op de kaart, zodat iedereen de kans krijgt om aan elk onderdeel 
te kunnen nemen.   

• Om 19.30 uur ronden we de dag af en mocht u willen helpen, dan maken vele handen 
licht werk.  

• Mocht u nog vragen hebben, loop dan even langs bij Alma, Arnout, Boudewijn, Inge, 
Nina, Tamara of Ton. 

 
We wensen iedereen veel plezier op ons zomerfeest! 
 

Zomerlezen: Hoeveel boeken lees jij deze zomer?  
Lezen is leuk. Ook in de zomer. Met boeken beleef je 
avonturen, reis je de wereld over, leer je jezelf en je 
vrienden kennen, ontdek je de wonderen om je heen. En 
daar is de vakantie toch voor bedoeld? Maar lezen is 
ook belangrijk. Kinderen die veel lezen, hebben een 
grotere woordenschat dan kinderen die minder lezen. En 
met betere leesvaardigheden worden ook de andere 
schoolvakken makkelijker. Veel kinderen in Nederland 
lezen te weinig en al helemaal tijdens de zomervakantie. 
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Als gevolg daarvan gaat het leesniveau soms wel één of twee niveaus achteruit.  Kinderen die 
wel lekker blijven lezen, stijgen meestal juist in leesniveau. Gelukkig zijn er genoeg initiatieven 
om het leesplezier ook in de vakantie te behouden.  
 
Zomerlezen Kids: een project bedoeld om kinderen ook in de vakantie aan het lezen te 
houden. Met boekentips en elke week een beloning wordt thuislezen nog makkelijker en nog 
leuker. (Website: Zomerlezen (zomerlezenkids.com)  
Hoe doe je mee aan Zomerlezen Kids? 
Lees in de vakantie elke week een boek!  
Hoe begin je daaraan? Plan elke dag een leeskwartier.  
Langer dan 15 minuten lezen mag natuurlijk ook. Kies een vast momentje om te lezen en / of 
gebruik de zomerleesbingo met leuke leesopdrachten. 
Is je boek uitgelezen? Kom dan een kijkje nemen op deze website, want elke week krijg je een 
cadeautje van Clavis Uitgeverij, als beloning voor je leesinspanningen.  
 
Blink Zomerlezen: Zomerlezen saai? Echt niet!  
Niet met Blink Zomerlezen: drie écht spannende verhalen voor groep 3 t/m 8, geschreven 
door Janneke Schotveld, Marco Kunst en Marte Jongbloed. En, extra spannend, in alle drie de 
verhalen naast onze eigen school ook rollen voor onze directeur en twee leerkrachten.  
Elke week komt er een nieuw hoofdstuk online. Met een spannende cliffhanger naar het 
hoofdstuk van volgende week. Zo komen de kinderen er gedurende de zomervakantie achter 
wat het geheim onder ons schoolplein is! Dat willen ze natuurlijk niet missen. Het eerste 
hoofdstuk lezen we voor de zomervakantie samen in de klas. 
Via een link, welke eerdaags via Social Schools wordt gedeeld, krijgen jullie toegang tot het 
verhaal. Wekelijks vind je hier het nieuwe hoofdstuk. Wil je een herinnering ontvangen als er 
een nieuw hoofdstuk live staat? Vergeet je daar dan niet voor aan te melden door het vakje 
onderaan de hoofdstukken aan te vinken. 
Doe mee en zorg ervoor dat je kind blijft lezen. Ze gaan dan gegarandeerd een hele 
spannende zomer tegemoet. 
 
Tot slot nog een tip voor de ouders: Doe lekker mee met uw kind, wie leest de meeste 
boeken deze zomer?  
Goed voorbeeld doet immers volgen…  
Waar wachten jullie nog op, ga op verkenning in je eigen boekenkast. Ga naar de bibliotheek, 
je kind kan er gratis boeken lenen. Of breng een bezoekje aan de boekhandel in je buurt, je 
boekhandelaar geeft je graag advies. 
Vul je leesmomenten in op de Leesbingo, deze kun je uitprinten vanaf de website Zomerlezen 
(zomerlezenkids.com) of maak er zelf één.  
Laat in het nieuwe schooljaar de leesbingo zien aan je ‘nieuwe’ juf of meester, dan mag je 
vast wel vertellen wat je allemaal gelezen hebt. Wat was jouw leukste, gekste en raarste plek 
om te lezen?  

Veel zonnig leesplezier gewenst  

https://www.zomerlezenkids.com/
https://www.clavisbooks.com/wosmedia/3085/zomerleesbingo.pdf
https://www.zomerlezenkids.com/
https://www.zomerlezenkids.com/

