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De Kwikflits 
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 

Agenda 
di 22 november : voortgangsgesprekken 
wo 23 november : voortgangsgesprekken 
do 24 november : voortgangsgesprekken 
ma 5 december : Sinterklaasviering tot 12.30 uur, de leerlingen zijn ’s middags vrij 
di 6 december : 19.00 uur, kerstversiering school 
do 22 december : kerstviering en kerstdiner 
vr 23 december : leerlingen zijn ’s middags vrij 
ma 26 december t/m  
vr 6 januari : kerstvakantie 
ma 9 januari : studiedag, alle leerlingen zijn vrij 
 
 
 

Ouders kunnen inschrijven voor de voortgangsgesprekken 
Van dinsdag 22 november tot en met donderdag 24 
november vinden de voortgangsgesprekken plaats. 
U kunt vanaf morgen voor een gesprek inschrijven 
met behulp van Social Schools. De leerlingen van 
de groepen 3 en 4 mogen (als de ouders dat prettig 
vinden) aanschuiven bij het gesprek. De leerlingen 
van de groepen 5 tot en met 8 verwachten we 
tijdens het gesprek.  
 
Praatpapier 
Het voortgangsgesprek is een vervolg op het kennismakingsgesprek aan het begin van het 
schooljaar. Het praatpapier is hierbij weer belangrijk. Begin september hebben alle ouders van 
de leerkracht een mail met een link naar het praatpapier ontvangen. Wij verzoeken u deze link 
opnieuw te gebruiken. Het is aan te bevelen de link naar het praatpapier te openen op een 
PC, laptop of tablet (niet op mobiele telefoon) en op te slaan, want deze link wordt een 
schooljaar lang gebruikt. Ouders en leerkrachten kunnen beiden in het bestand werken. 
Ouders van nieuwe leerlingen (onder meer in de groepen 1) ontvangen van de leerkracht een 
mail met een nieuwe link. 
 

Meld uw peuter op tijd aan voor de basisschool 
Heeft u een kind dat in 2019 of 2020 geboren is en nog niet op De Kwikstaart is aangemeld, 
dan raden wij u aan dit binnenkort te regelen, om te voorkomen dat er geen plek meer is. 
U kunt een aanmeldformulier aanvragen door een mail te sturen naar info@dekwikstaart.nl 
met vermelding van de naam en geboortedatum van uw aan te melden kind.  
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Maandag 5 december sluiten we om 12.30 uur 
Komende zaterdag komt Sinterklaas aan in het land. We zijn blij dat hij tijd heeft om ons 
maandag 5 december op school te bezoeken. U krijgt hierover binnenkort meer te horen. 
Houdt u er alvast rekening mee dat de kinderen die dag vanaf 12.30 uur vrij zijn?  
 

Ingezonden berichten 
 

• Amstelhoek Fortcross 
Op zondag 20 november wordt De Amstelhoek Fortcross gehouden. Dit is een veldloop 
voor kinderen tot en met 15 jaar op het terrein van het fort in Amstelhoek. U leest er hier 
meer over. 

• Samen Fit met je Kid 
Elke vrijdag van 15.30-16.30 uur (gewijzigd!) is er ‘Samen Fit met je Kid’ voor kinderen 
van 2 t/m 6 jaar in De Kuyper. U leest er hier meer over. 
 

https://derondevenenmarathon.nl/amstelhoek-fortcross/
https://wijzeraandeamstel-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/marion_dekwikstaart_nl/Ef8tJW67qqdNjO0BX5mb_gMBQ_vcMHg_YTj4Nl64hIq-_Q?e=IE7P2e

