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De Kwikflits 
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 

Agenda 
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 
 
 

Kinderboekenweek Gi-ga-groen  
Vorige week is de Kinderboekenweek op De Kwikstaart van 
start gegaan, geheel in het teken van het thema Gi-ga-groen. 
Voor alle kinderen was er in het Boekenparadijs (of in de tuin) 
een speurtocht, die is gemaakt door de Kinderboekenweek-
commissies van SBO De Dolfijn en onze school. Komende 
week staan er nog meer leesbevorderende activiteiten op het 
programma in de klassen.   
 
Verkoop uitgelezen boeken 
Op maandag 10, dinsdag 11 en woensdag 12 oktober kunt u een kijkje nemen bij onze 
boekenkraam bij de ingang van de bovengang. In deze boekenkraam worden de uitgelezen 
boeken voor een kleine prijs (€ 0,50, € 1,00, €1,50) verkocht. De verkooptijden zijn van 8.20 
tot 8.30 uur en van 15.00 tot 15.15 uur. Op woensdag kunt u van 12.00 tot 12.15 uur boeken 
kopen. De opbrengst daarvan wordt geheel besteed aan nieuwe boeken voor in de klassen. 
Uitgelezen boeken zijn nog steeds van harte welkom!   
 
Tentoonstellingsavond 
Op de tentoonstellingsavond op woensdag 12 oktober kunt u door de school lopen en zien 
welke activiteiten rondom leesbevordering er in de groepen 1 t/m 8 aan bod zijn gekomen en 
welke leesactiviteiten er zijn gemaakt. Omdat drukte te voorkomen, 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   
 
Hieronder vindt u wat er te doen is tijdens de tentoonstellingsavond en waar u wat kunt 
vinden:  
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• Van elke leerlaag is er steeds in twee lokalen wat te zien, uitgezonderd de groepen 8, 
zij zijn te vinden in het Boekenparadijs.  

• In het Boekenparadijs vindt u ook het restant van de ‘uitgelezen’ boeken, deze kunt u 
tegen een kleine vergoeding kopen. De opbrengst gaat geheel naar het leesplezier in 
de klas.  

• In de kleutergymzalen vindt u de boekenkraam van The Read Shop (Zijdelwaardplein 
54) 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.  

• In het atrium kunt u koffie/thee met wat lekkers vinden. De opbrengst van de 
taartverkoop komt geheel ten goede aan Stichting Justdiggit. Deze stichting zet zich in 
voor verkoeling van het klimaat en vergroening van de aarde. 

Bij de kraam van The Read Shop kunt u contant en met PIN betalen. De uitgelezen boeken en 
de taarten kunt u alleen contant betalen. 
 
Aanleveren taarten voor de taartverkoop 
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.  

• Mocht u een speciale noten-, gluten- of lactosevrije baksel maken, kunt u deze dan 
voorverpakt aanleveren? Deze plaatsen wij op een aparte tafel om kruisbesmetting 
zoveel mogelijk te voorkomen.  

Wij hopen op een zoete avond met een mooie opbrengst voor Justdiggit.  
 
Wij wensen jullie veel (lees)plezier.   
 

Wil je meer betrokken zijn bij de activiteiten op school?  

Dan is dit misschien het bericht voor jou! Ben je sociaal, open minded en weet je mensen en 
partijen te verbinden? Of zijn financieel inzicht, organisatievermogen en nauwkeurigheid jou 
juist op het lijf geschreven? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Omdat de huidige penningmeester en voorzitter hun jongste kind in groep 8 hebben en zij aan 
het einde van het schooljaar de school gaan verlaten, is de Oudervereniging van De 
Kwikstaart op zoek naar een enthousiaste en gezellige voorzitter, die samen met het team, 
ouders en leerkrachten de Oudervereniging de komende jaren in goede banen wil leiden en 
het gezicht wil zijn van de OV. Ook voor de rol van penningmeester 
zijn we op zoek naar een enthousiaste ouder die affiniteit heeft met 
financiën en samen met de voorzitter en de secretaris de komende 
jaren de Oudervereniging als solide basis wil uitdragen. 
 
Denk je meteen: dit is wat voor mij? Of wil je meer weten over het 
reilen en zeilen binnen de OV? Aarzel dan niet en neem direct 
contact met ons op! Je kunt ons bereiken via ov@dekwikstaart.nl. 
Heel graag tot ziens! 
 

Volgende week komt de schoolfotograaf 
Het rooster is als volgt: 
 
Maandag  1A, 1B, 3A, 3C, 5B, 4B, 5C, 6A, 4C, 4A 
Dinsdag 1C, 1D, 3D, 3B, 8A, 8B + broers en zussen 
Woensdag 2A, 2B, 2C, 2D 
Donderdag 5A, 7A, 7B, 7C, 6B, 6C 
Vrijdag 8C 
 

• Voor de kledingkeuze: Er is een lichtgroene achtergrond en de kinderen zitten op een 
witte kist. De broer/zus-foto heeft een crèmekleurige achtergrond. 

• U kunt uw kinderen nog aanmelden voor de broer/zus-foto tot morgenochtend om 9.00 
uur met het volgende formulier Opgeven broer/zus. Vrijdagochtend versturen we een 
bevestiging van de aanmelding. Heeft u die ochtend geen mail ontvangen, maar uw 
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kinderen wel tijdig aangemeld? Stuur dan een mail naar: schoolfoto@dekwikstaart.nl.  
De fotograaf maakt alleen foto's van de broers/zussen die zijn aangemeld. 

 
Groet, Chantal en Martine, Oudervereniging De Kwikstaart 
 

Hoe snel rijd jij in onze wijk? 
De afgelopen twee weken kan het zijn dat 
je ons tegemoet bent gereden. Vanwege 
onze zorg over de verkeersveiligheid in de 
wijk hebben wij in samenwerking met Veilig 
Verkeer Nederland en de school gelaserd 
op de Dwergmuis, een van de 
toegangswegen naar de school. Ons 
voornaamste doel: bewustwording! Veel 
kinderen komen zelfstandig op de fiets of 
lopend naar school gaan. En er zijn 
kinderen die buitenspelen en onverwachts 
de weg kunnen oversteken. 
 
We hebben bevestigd gekregen dat er 
helaas op sommige momenten te snel 
gereden wordt. Maar ook dat de toegestane 
snelheid van 30 kilometer per uur in een 
straat als deze behoorlijk snel is. 
 
Samen met de gemeente en de school zijn 
we in gesprek hoe we met elkaar kunnen 
zorgen dat ieder kind veilig van en naar 
school kan gaan en buiten kan spelen. 
Denk aan de veiligheid van onze kinderen! 
Meedoen is makkelijk! 
 

 

Ingezonden berichten 
• Samen Fit met je Kid 

Lees hier meer over sporten voor kinderen van 2-6 jaar. 
 

• Kids in the Mix  
Kids in the Mix bestaat uit een groep gezellige, enthousiaste vrijwilligers die met enige 
regelmaat de allerleukste kinderdisco show in thema organiseren voor de kinderen van 
Amstelveen, Uithoorn en omstreken. Wij proberen de entreeprijzen laag te houden, 
alsmede ook de consumptieprijzen, zodat het een laagdrempelige activiteit is voor elk 
kind en voor elke doelgroep in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Bij de minidisco van 16.00 
tot 17.30 uur (4 t/m 7 jaar) mogen er ook ouders mee de disco in. In de avond van 
19.00 tot 21.30 uur is er disco voor de kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar. Op 21 
oktober organiseren wij weer een minidisco en kinderdisco in Wijkcentrum Westend 
Amstelveen en op 22 oktober in De Kuyper Uithoorn. (De Kuyper is het nieuwe pand 
achter IKC Het Duet in Uithoorn). Dit keer gaan we gezellig dansen en griezelen, want 
het thema is Halloween! 
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