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De Kwikflits 
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Agenda 
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 12 oktober : verkoop uitgelezen boeken 
ma 10 t/m vr 14 oktober : schoolfotograaf 

wo 12 oktober: 16.00-16.30: taarten afleveren in atrium 
 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 
 
 

Informatieavond over de overgang van PO naar VO 
Op dinsdag 4 oktober staat de informatieavond voor de ouders van de groepen 7 en 8 over de 
overgang van primair onderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO) gepland.  
De informatieavond start voor de groepen 7 om 19.00 uur en voor de groepen 8 om 20.00 
uur.  
 

Schoolgids 2022-2023 
Vanaf deze week is de schoolgids voor het schooljaar 2022-2023 beschikbaar. Alleen de 
ouders van de leerlingen in de groepen 1 ontvangen een papieren schoolgids. De overige 
ouders kunnen de schoolgids hier downloaden. In het hoofdstuk Informatie schooljaar 2022-
2023 is een paragraaf opgenomen met de wijzigingen ten opzichte van de vorige schoolgids. 
Mocht u toch graag een papieren schoolgids ontvangen, dan kunt u een verzoek sturen naar 
info@dekwikstaart.nl . 
 

Taartenverkoop voor Stichting Justdiggit 
Ieder jaar kiezen wij een goed doel om aan bij te dragen. Dit jaar willen wij ons gaan inzetten 
voor Stichting Justdiggit. Hieronder kunt u lezen wat deze stichting doet en hoe zij zich inzet 
voor verkoeling van het klimaat en vergroening van de aarde.  
 
Hoe willen wij ons steentje bijdragen en geld ophalen voor deze stichting? 
Tijdens de tentoonstelling van de Kinderboekenweek, op woensdagavond 12 oktober a.s., 
willen wij door ouders en kinderen gemaakte taarten, koeken en cakes verkopen voor € 0,50 
per stuk. De opbrengst gaat naar de Stichting Justdiggit. 
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Aanleveren van de taarten, cakes, koeken 
Op woensdag 12 oktober, tussen 16.00 uur en 16.30 uur kunnen de taarten, koeken en cakes 
naar de stand in het atrium worden gebracht. Voor taarten en cakes vinden wij het handig dat 
ze gesneden aangeleverd worden en eventueel voorzien van taartschep (met naam en klas 
van uw kind erop!). Het lekkers geven wij mee op een servetje, dus kwarktaarten en andere 
“nattere” soorten zijn niet zo handig. Wij hopen op een zoete avond met een mooie opbrengst 
voor Justdiggit.   
 
Wat doet Justdiggit? 
Bij de projecten van Justdiggit wordt er nauw 
samengewerkt met lokale partners en 
communities om uitgedroogd land te herstellen. 
Hierbij maken zij gebruik van erkende 
vergroeningstechnieken als regenwateropvang 
(door bunds te graven), het terugbrengen van 
bomen en het ontwikkelen van graszaadbanken. 
Al deze projecten worden lokaal beheerd en 
uitgevoerd. U leest hier meer over dit goede 
doel. 
 

Ook dit jaar is de schoolfotograaf weer aanwezig 
Dit jaar zal de fotograaf de foto's maken in de week van 10 oktober. We zijn nu bezig met de 
laatste organisatorische acties. In de volgende Kwikflits besteden we aandacht aan het 
rooster. 
 
Als u een broertjes/zusjes-foto wilt laten maken, dan kunt u uw kinderen opgeven met het 
volgende formulier Opgeven broer/zus. Er worden alleen foto’s gemaakt van de kinderen die 
op De Kwikstaart zitten en uiterlijk 5 oktober zijn opgegeven. U ontvangt na 5 oktober een 
bevestiging als de aanmelding goed is ontvangen.  

https://justdiggit.org/nl/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RarQLoEUJkabtzF1TIngleCleBtIOvNGgYrXcjNjxUlUOElRU1VEVENDMVA5VFIwS05CQkNRQk5ZMi4u

