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Agenda 
ma 29 augustus : eerste schooldag schooljaar 2022-2023 
ma 5 september  : 19.30 uur, informatieavond groepen 1 
di 6 t/m vr 16 september  kennismakingsgesprekken groepen 2 t/m 8 
di 20 september  : 19.30 uur, informatieavond groepen 3 over de leesontwikkeling 
ma 17 t/m vr 21 oktober : herfstvakantie 
 
 

Weer naar school 
Nog een halve week en de 
zomervakantie is dan echt voorbij. We 
hopen alle leerlingen komende maandag 
weer gezond en uitgerust terug te zien op 
school. Hopelijk heeft iedereen een fijne 
vakantie gehad. Hieronder volgen een 
paar punten om op de eerste schooldag 
rekening mee te houden.  
 

• Na iedere schoolvakantie mogen 
ouders van de groepen 2 tot en 
met 8 één week lang hun 
kind(eren) ‘s ochtends in de klas 
brengen. Na deze week nemen ouders weer buiten afscheid. De ouders van de groepen 
1 mogen hun kind gedurende het hele schooljaar elke ochtend in de klas brengen.  

 

• U heeft het vast al gemerkt. In onze wijk wordt hard gewerkt aan de aanleg van de 
tramlijn. U leest er hier meer over. Hou er rekening mee dat de fiets- en looproute op 
sommige plekken gewijzigd is.  

 

Kennismakingsgesprekken groepen 2 tot en met 8 
Van 6 tot en met 16 september zijn er de kennismakingsgesprekken. Deze gesprekken zijn 
bedoeld om kennis te maken met de leerkracht. Voor de kennismakingsgesprekken maken we 
gebruik van een intekenlijst, die vanaf maandag 29 augustus gedeeld wordt via Social Schools.  
 
Bij alle oudergesprekken gebruiken we het zogenoemde praatpapier dat de leerkrachten digitaal 
met u zullen delen. Daarvoor ontvangen beide ouders een link in de mail met een koppeling. 
Wanneer u deze aanklikt, zal er om een verificatie worden gevraagd. Dit is een code die u 
ontvangt in uw mailbox. De ervaring leert dat deze ook in de SPAM of in de ongewenste mails 
komt. Met deze code heeft u toegang tot het document. Het is op deze manier mogelijk om als 
ouder en leerkracht tegelijk of vanaf verschillende plekken in het document te werken. Wij gaan 
ervan uit dat u de link naar het praatpapier bewaart voor de volgende oudergesprekken in dit 
schooljaar. 

27e jaargang, nummer 1 
24-08-2022 
Website: www.dekwikstaart.nl 
E-mail school: info@dekwikstaart.nl 
Kopij: marion@dekwikstaart.nl 

 

https://www.uithoorn.nl/Home/Parkeren_Verkeer_en_vervoer/Werk_in_uitvoering/Werkzaamheden_doorsteek_Faunalaan_Aan_de_Zoom
mailto:marion@dekwikstaart.nl


2 
 

 

Social Schools 
Alle ouders kunnen, wanneer zij het afgelopen jaar gebruik hebben gemaakt van de 
berichtenapp Social Schools, dit jaar weer het reilen en zeilen volgen via deze app. Ouders van 
nieuwe leerlingen kunnen de app downloaden en ontvangen van de leerkracht een koppelcode. 
Ontvangt u de koppelcode niet, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind.  
 
Daarnaast biedt Social Schools ook de mogelijkheid om aan te geven of we beeldmateriaal van 
uw kind mogen gebruiken voor de klassenpagina binnen de groep, de website, jaarkalender, of 
andere middelen. Graag zouden we u willen wijzen op deze tool. Kies in het menu voor 
Administratie en daarna Beeldgebruikvoorkeuren. Op deze manier kunnen we snel zien of we 
wel of geen gebruik kunnen maken van de foto. We gaan er vanuit dat wanneer u niets invult u 
geen bezwaar heeft. Mocht dit wel zo zijn, dan gaan we er vanuit dat u dit ook aangeeft. Mochten 
hier vragen over zijn, dan kunt u deze richten aan de leerkracht of aan de directeur van de 
school.  
 
U kunt deze app ook gebruiken voor ziekmelding van uw kind. 
 

De Kwikstaart kiest voor duurzame cadeautjes 
Wanneer uw kind jarig is, is het feest in de klas en de jarige mag dan ook 
langs de directeur om bij hem een verjaardagscadeautje uit te kiezen. Omdat 
ook wij als school ons steentje willen bijdragen aan verduurzamen, hebben 
wij besloten om uw kind voortaan een (educatief) presentje te geven. Elke 
jarige krijgt van de directeur een pasje, waarmee hij of zij naar de The 
Readshop in Winkelcentrum Zijdelwaard kan gaan. Bij inlevering van dit 
pasje krijgt uw kind € 3,00 korting op een boek (géén korting op overige 
producten!). U kunt ook sparen; mocht u meerdere pasjes hebben, dan gaat het gespaarde 
bedrag af van de prijs van het boek. We wensen de kinderen veel leesplezier toe in hun nieuwe 
levensjaar. 
 


