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De Kwikflits 
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 

Agenda 
wo 28 september : boek mee bij thema Gi-ga-groen / start inleveren uitgelezen boeken 
do 29 september : techniekdriedaagse groepen 7 
vr 30 september : groepen 1 naar De Olmenhorst 
di 4 oktober : informatieavond groepen 7 (19.00 uur) en groepen 8 (20.00 uur) over VO 
vr 7 oktober : groepen 2 naar De Olmenhorst 
ma 10 t/m wo 12 oktober : schoolfotograaf / verkoop ‘uitgelezen boeken 
wo 12 oktober: tentoonstelling Kinderboekenweek  

A t/m H : 17.00 - 17.45 uur 
I t/m P : 17.45 - 18.30 uur 
Q t/m Z : 18.30 - 19.15 uur 

do 13 oktober : theater Gi-ga-groen voor groepen 3-4-8 
ma 17 t/m vr 21 oktober : herfstvakantie 
 
 

Gi-ga-groen is het thema van de Kinderboekenweek 
Woensdag 5 oktober gaat de Nationale Kinderboekenweek weer van start met als thema  
‘Gi-ga-groen’. Dit thema gaat over alles wat met dieren en de natuur te maken heeft. Er zijn in 
het hele land weer veel activiteiten die te maken hebben met lezen en leesplezier. Op De 
Kwikstaart beginnen wij al een week eerder met de Kinderboekenweek en mogen de kinderen 
op woensdag 28 september een boek meenemen passende bij het thema Gi-ga-groen.  

 
Tentoonstellingsavond 
Op de tentoonstellingsavond op woensdag 12 oktober (17.00-19.30 uur) kunt u door de school 
lopen en zien welke activiteiten rondom leesbevordering er in iedere groep (groepen 1 t/m 8) 
aan bod zijn gekomen en welke leesactiviteiten er zijn gemaakt. Ook zijn de resultaten van de 
lessen van de Schoolschrijver te zien in de groepen 3 tot en met 8.  
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Omdat wij graag willen dat alle ouders/verzorgers en natuurlijk de kinderen alles goed kunnen 
bekijken, hebben wij de kinderen op achternaam in drie groepen verdeeld. Het is wenselijk 
deze indeling aan te houden.  
 

• Achternaam beginnende met A t/m H van 17.00 uur - 17.45 uur 

• Achternaam beginnende met I t/m P van 17.45 uur - 18.30 uur 

• Achternaam beginnende met Q t/m Z van 18.30 uur - 19.15 uur 
 
Tijdens de tentoonstellingsavond zal The Readshop (Zijdelwaardplein 54) vertegenwoordigd 
zijn op school met een verkooppunt, waar weer mooie kinderboeken gekocht kunnen worden. 
Het is technisch helaas niet mogelijk om cadeaubonnen in te leveren; wel kunt u die avond 
boeken reserveren en later die week in de winkel ophalen.  
 
Boekenmarkt 
Dit jaar is er ook weer de boekenmarkt waar u 
‘uitgelezen’ kinderboeken kunt doneren aan de school. 
Het gaat hierbij om kinderboeken zonder 
beschadigingen. Op 10, 11 en 12 oktober worden deze 
boeken voor een kleine prijs (€ 0,50, € 1,00, €1,50) 
verkocht. De opbrengst daarvan wordt geheel besteed 
aan nieuwe boeken voor in de klassen. Vanaf 
woensdag 28 september t/m vrijdag 7 oktober kunnen 
de uitgelezen boeken worden gedoneerd in de dozen 
welke aan het begin van elke gang staan.  
 
Data op een rij: 

• Woensdag 28 september start inleveren ‘uitgelezen’ boeken in de dozen op de gang 

• Woensdag 28 september neem een boek mee met als thema Gi-ga-groen  

• Maandag 10 tot en met woensdag 12 oktober verkoop ‘uitgelezen’ boeken 

• Woensdag 12 oktober tentoonstellingsavond 


