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Agenda
di 13 september
do 15 september
ma 19 september
di 20 september
di 20 september
do 29 september
vr 30 september
di 4 oktober
vr 7 oktober
ma 10 t/m wo 12 oktober
wo 12 oktober
do 13 oktober
ma 17 t/m vr 21 oktober

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

skateworkshop groepen 3 t/m 7
8.30-9.15 uur, koffieochtend voor ouders groepen 2
alle leerlingen zijn vrij
voorstelling groepen 1 en 2
19.30 uur, informatieavond groepen 3 over de leesontwikkeling
techniekdriedaagse groepen 7
excursie groepen 1
informatieavond groepen 7 en 8 over VO
excursie groepen 2
schoolfotograaf
tentoonstelling Kinderboekenweek
theater voor groepen 3-4-8
herfstvakantie

Sport mee met de Sporthopper
Morgen wordt de eerste Sporthopper uitgereikt aan een leerling van De Kwikstaart. Dit is de
aftrap van een campagne om kinderen meer te laten sporten. Elke leerling krijgt morgen de
Sporthopper mee naar huis. Met deze voucherset kan elk kind gratis meesporten, drie keer per
vereniging, gedurende het sportseizoen 2022-2023. Er kan gekozen worden uit maar liefst
negen sportverenigingen.
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Vindt het kind een sport leuk, maar vormen de kosten voor contributie, sportkleding en vervoer
een drempel? Dan biedt het Jeugdfonds Sport en Cultuur eventueel een oplossing.

We hebben vacatures voor leerkrachten
Zoals u waarschijnlijk hebt gezien of misschien hebt gehoord, zijn meerdere collega's van ons
team of net bevallen of zij gaan met zwangerschapsverlof. We feliciteren ze met deze
gezinsuitbreiding. Dit betekent echter voor de school een mooie organisatorische uitdaging.
Daarom zijn we op zoek naar:
•
Een leerkracht voor groep 1, die per november 2022 drie dagen het team wil
komen versterken. Het gaat om de maandag, dinsdag en woensdag. Een
start in januari 2023 is eventueel ook mogelijk.
•
Een leerkracht voor groep 8, die per november 2022 het team wil komen
versterken. Een start in januari 2023 is eventueel ook mogelijk.
•
Daarnaast is zijn we op zoek naar een leerkracht die ons in de brede zin kan
komen versterken.
Voor deze vacatures geldt dat uitbreiding van het aantal werkdagen bespreekbaar
is. Heeft u interesse, kent u iemand die geïnteresseerd is of wilt u meer weten,
neem dan contact op met Boudewijn van Stuijvenberg (directeur) of mail naar
info@dekwikstaart.nl. Onze promotiefilm geeft hopelijk een goede indruk.

Koffieochtend in de groepen 2
De ouders van de groepen 2 zijn op donderdag 15 september
van 8.30 tot en met 9.15 uur van harte welkom om koffie te
drinken in de groep en zodoende onderling kennis te maken.

Wijzigingen in de jaarkalender
Er zijn een aantal wijzigingen in de jaarkalender:
•
Het rapport voor de groepen 2 en 8 wordt op vrijdag 3 februari 2023 mee
naar huis gegeven.
•
De voortgangsgesprekken voor de groepen 1 en de rapportgesprekken voor
de groepen 2 vinden plaats van 6 tot en met 10 februari 2023
•
De adviesgesprekken voor de groepen 8 vinden plaats van 6 tot en met
10 februari 2023.
U vindt de aangepaste kalender hier.

Iets nieuws! De doelennieuwsbrief
Naar aanleiding van het laatste oudertevredenheidsonderzoek is de wens ontstaan om aan
ouders meer inzicht te geven in waar wij met de leerlingen aan werken. Deze behoefte leeft ook
binnen ons team. Een dezer dagen ontvangt u via Social Schools de eerste doelennieuwsbrief.
Rond iedere vakantie ontvangt u van ons een doelennieuwsbrief, waarin u van vakantie tot
vakantie kunt zien waaraan wij werken. Hierbij kunt u denken aan vakinhoudelijke doelen,
vaardigheden op het gebied van sociaal-emotioneel leren, mediawijsheid, burgerschap en het
groepsproces.

Lesvrije (mid)dagen zijn nu definitief
In de Bewaarflits maakten wij een klein voorbehoud voor de lesvrije dagen. Deze zijn inmiddels
definitief en ook in de jaarkalender opgenomen. De lesvrije dagen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maandag 19 september 2022.
Vrijdag 23 december 2022, vanaf 12.00 uur in verband met de kerstvakantie.
Maandag 9 januari 2023.
Donderdag 23 februari 2023
Vrijdag 24 februari 2023.
Maandag 6 maart 2023
Dinsdag 7 maart 2023.
Vrijdag 7 juli 2023 en maandag 10 juli 2023 zijn lesvrij in verband met de
overgangsgesprekken. Aanwezigheid van ouders en leerlingen tijdens het
overgangsgesprek is verplicht.
Vrijdag 21 juli 2023.
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Borre boekjes
De kinderen van de groepen 1 en 2 hebben vandaag allemaal het boekje “Borre en het stinkdier”
mee naar huis gekregen. In de groepen 3 tot en met 5 is de informatiebrochure over deze
boekjes uitgedeeld. Dit is promotiemateriaal van Pica educatief. Achter het boekje zit informatie
over het bestellen van deze boekjes. Dit gaat buiten school om, maar omdat wij het leesproces
stimuleren hebben wij de gratis boekjes uitgedeeld.

Ingezonden berichten
•

Vacatures Raad van Toezicht Wijzer aan de Amstel
Onze stichting is op zoek naar twee leden voor de Raad van Toezicht. Informatie over
deze vacature vindt u hier.

•

Nieuwsbrief van Videt
U leest hier meer over de activiteiten voor de jeugd in Uithoorn.

•

Nieuwsbrief Kom Erbij van de Emmaüsparochie
De nieuwsbrief van het jeugd- en jongerenwerk in de Emmaüsparochie, "Kom erbij!" komt
elke eerste woensdag van de maand digitaal uit. U leest er hier meer over en ook hoe u
kunt aanmelden voor deze nieuwsbrief.
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