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De Kwikflits 
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 

Agenda 
ma 5 september  : 19.30 uur, informatieavond groepen 1 
di 6 t/m vr 16 september :  kennismakingsgesprekken groepen 2 t/m 8 
di 13 september : skateworkshop groepen 3 t/m 7 
ma 19 september : alle leerlingen zijn vrij 
di 20 september  : 19.30 uur, informatieavond groepen 3 over de leesontwikkeling 
do 29 september : techniekdriedaagse groepen 7 
di 4 oktober : informatieavond groepen 7 en 8 over VO 
ma 10 t/m wo 12 oktober : schoolfotograaf 
wo 12 oktober :  tentoonstelling Kinderboekenweek 
do 13 oktober : theater voor groepen 3-4-8 
ma 17 t/m vr 21 oktober : herfstvakantie 
 
 

Jaarkalender 
Bij deze Kwikflits ontvangt u onze jaarkalender voor het schooljaar 2022-2023. We gaan alle 
data ook opnemen in Social Schools. 
 

Groepen 2 t/m 4 op vaste plek naar buiten 
De groepen 2 tot en met 4 verzamelen bij het naar buiten gaan als volgt.  
 

Groepen 2 Boven bij het voetbaldak 

Groepen 3 Beneden bij het hek van Solidoe 

Groepen 4 Beneden bij het fietsenhok 

 
Let op! Wilt u niet op deze plekken gaan staan? Anders is er geen plek meer voor de leerlingen! 
Uw kind komt naar u toe! 
 

EU schoolfruit in de groepen 1 t/m 8  
Van 5 september 2022 tot en met 6 februari 2023 krijgen de groepen 1 tot en met 8 op De 
Kwikstaart drie porties groente en fruit per week en dat helemaal gratis dankzij financiering van 
de Europese Unie. 
 

• De groepen 1 tot en met 4 krijgen het fruit (indien het niet gesneden hoeft te worden om 
te verdelen) op woensdag mee naar huis. U kunt dit fruit dan eventueel gebruiken voor 
het 10-uurtje van uw zoon of dochter voor die week. 
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• De kinderen van de groepen 5 t/m 8 kunnen het fruit zelf schoonmaken en krijgen het 
fruit op dinsdag, woensdag en donderdag aangeboden in de klas. Een stuk groente of 
fruit vervangt in principe het 10-uurtje van thuis, maar het advies is om wel iets houdbaars 
in de tas te doen als reserve. 

 
Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen 
hoeveelheid groente en fruit per dag te halen. Met het EU-
Schoolfruitprogramma leren kinderen spelenderwijs om verschillende 
soorten fruit en groenten te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook 
leuk! Wilt u elke week weten welk fruit of groente uw kind ontvangt? 
Schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief voor ouders via 
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief. Onze leverancier is Olympic 
fruit B.V. 
 

Hulp(groot)ouders gezocht voor het Boekenparadijs 
Ook dit schooljaar komen alle kinderen van de Brede School Legmeer vol enthousiasme boeken 
lenen en ruilen in het Boekenparadijs. Om dit goed te laten verlopen, hebben we een goede 
bezetting nodig van net zo enthousiaste hulpouders. Daar hebben we uw hulp bij nodig! De 
werkzaamheden in het Boekenparadijs zullen onder andere bestaan uit: 
 

• Het samenwerken in het Boekenparadijs met de leerlingen uit de groepen 7 en 8. 

• Het scannen van de boeken bij uitlenen en innemen. 

• Het terugplaatsen van boeken in de kasten. 

• Het aantrekkelijk presenteren van de boeken. 

• Het indien nodig helpen zoeken van een geschikt boek voor een leerling. 

• Het toezicht houden.  
 

Heeft u tijd en zin om onze enthousiaste lezers te helpen bij het lenen van een 
boek en heeft u wekelijks (of maandelijks) een dagdeel over? Om de 
leesmotivatie te vergroten hebben we u nodig! U bent van grote invloed op de 
leesmotivatie van leerlingen. Als u weet aan te sluiten bij de interesses van het 
kind, leesgesprekken voert en daadwerkelijk routine aanbrengt in de 
activiteiten voor het stimuleren van leesmotivatie, meld u dan nu aan bij juf 
Mirella (mirella@dekwikstaart.nl). 
 

Ingezonden berichten 
 

• Atletiek voor de jeugd bij Atletiek Klub Uithoorn 
U leest hier meer over de open dag bij AKU op zaterdag 3 september. 

 

• Hockey voor de jeugd bij Qui Vive 
U leest hier meer over de open dag bij Qui Vive op zaterdag 11 september en hier over 
de trainingen van de Stokstaartjes. 

 

• Fruit plukken in Waverveen 
U leest hier meer over de fruitplukdagen op op zaterdag 10,17 en 24 september bij de 
firma Ruizendaal in Waverveen. Een leuke activiteit voor het gezin! 
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