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De Kwikflits 
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 

Agenda 
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 
 

 

De Schoolschrijver op school 
Dit jaar werken wij met de lesprogramma’s van De Schoolschrijver. Vanuit De Schoolschrijver 
zijn er in de groepen 3 tot en met 8 lessenreeksen gegeven, gericht op het verbeteren van het 
lees- en schrijfplezier van de leerlingen. In de lessen zaten lesvideo's en animaties van 
verschillende schrijvers verwerkt; ze lazen voor en gaven boekentips en schrijfadvies. Daarna 
gingen de kinderen zelf aan de slag met lees- en schrijfopdrachten.  
 
Deze week liepen er drie bekende Schoolschrijvers door onze gangen: Barbara Scholten, 
Ruben Prins en Enne Koens. Vele bekende 
kinderboeken zijn door hen geschreven, 
zoals Het geheim van..., Hotel Bonbien, 
Sammie en opa en Oma Luchtbuks. Als 
feestelijke finale kwamen deze 
Schoolschrijvers bij ons langs om een extra 
les live in de klas te verzorgen. De 
resultaten van deze lees- en schrijf-
opdrachten zijn vanavond tijdens onze 
tentoonstelling te bewonderen.  
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Theatervoorstelling voor de groepen 3,4 en 8.   

Morgen is er voor de groepen 3, 4 en 8 de 
theatervoorstelling “Help, onze meester is 
verdwaald”. De voorstelling is speciaal gemaakt 
voor de kinderboekenweek "Gi Ga-Groen". Het 
is een multimediale voorstelling over de natuur, 
survivallen en wat wij met z’n allen voor de 
natuur kunnen doen.   
 
Waar gaat het over?  
Een klas gaat op schoolkamp en de meester 
beweert een doorgewinterde survivalaar te zijn, 
maar niets is minder waar. Al bij het verzamelen 
van het hout voor een kampvuur is de meester 
verdwenen. Met nog maar 10% batterij op z’n 
telefoon is hij de weg én de klas al kwijt. Een 
spannend avontuur volgt, want welke klas is ’s 
nachts op schoolkamp zonder leerkracht? 

 
 

Leerlingenraad en kindercommissie komen weer bijeen 
 
Leerlingenraad 
Ook dit schooljaar is er weer een leerlingenraad op De Kwikstaart. Na een democratische 
stemronde in de klassen zijn uit de groepen 5 tot en met 8 twee leerlingen per klas gekozen. 
De leerlingenraad komt zo’n zeven keer per schooljaar bijeen.  
 
Dit jaar bestaat de leerlingenraad uit:  
Beau en Milan uit groep 5a 
Mirthe en Skyler uit groep 5b 
Maxence en Esmée uit groep 5c 
Dylan en Sterre-Jolie uit groep 6a 
Hope en Thanishka uit groep 6b 
Dayul en Danie uit groep 6c 
Bora en Kealin uit groep 7a 
Demy en Jiana uit groep 7b 
Thijmen en Lea uit groep 7c 
Julia en Teun uit groep 8a 
June en Xavi uit groep 8b 
Raqueylee en Jay Jay uit groep 8c 
 
Inmiddels is de eerste vergadering geweest en hebben we met elkaar gesproken over welke 
onderwerpen er aan bod kunnen komen. Hierover gaan de leerlingen uit de leerlingenraad 
met de kinderen in hun eigen klas in gesprek.  
 
Kindercommissie Uithoorn 
Net als voorgaande jaren richt de gemeente Uithoorn een Kindercommissie op waarin 
kinderen vanuit de leerlingenraden van de basisscholen in Uithoorn uitgenodigd zijn om mee 
te denken over onderwerpen die kinderen van Uithoorn bezighouden. Uit onze leerlingenraad 
zijn hiervoor Xavi uit groep 8b en Hope uit groep 6b gekozen. Zij hebben ook hun eerste 
vergadering achter de rug en geven hierover in de volgende vergadering van onze 
leerlingenraad een terugkoppeling.  
 
Ook is er een Kinderpersbureau opgericht waar kinderen een stukje leren schrijven over het 
journalistieke gedeelte van de Kindercommissie. Hiervoor zijn Raqueylee (8c) en Demy (7b) 
gekozen.  
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Peermediators aan de slag in de pauzes 
Een tijd geleden is in de leerlingenraad het idee 
geopperd om te gaan werken met “peermediators” bij 
het helpen oplossen van kleine conflicten tijdens de 
pauzes. Dit idee is verder uitgewerkt en uiteindelijk 
hebben achttien kinderen uit groep 6 tot en met 8 
zich opgegeven en een training gevolgd. Deze 
training hebben zij inmiddels succesvol afgerond en 
sinds afgelopen week zijn zij enthousiast aan de slag 
gegaan.  
 
In de groepen 5 tot en met 8 hebben zij een korte 
presentatie gegeven en een introductiefilmpje laten 
zien, zodat iedereen weet waarvoor zij bij de 
mediators terecht kunnen.  
 
Wij zijn heel blij met Thomas, Jacky, Leah, Tess, Kevin, Gabriela, Demy, Anne-Rose, Leonie, 
Jahaimy, Waghlis, Pedro-Luca, Lynn, Owen, Suchith, Tygo, Fay en Bora.  
 

Ingezonden bericht 
 

• Financieel Café 
Voor vragen over geldzaken en administratie kun je gratis en vrijblijvend terecht bij het 
Financieel Café van Uithoorn voor Elkaar. Lees er hier meer over.  
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