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De Kwikflits 
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 

Agenda 
vr 2 december : groepen 5 t/m 8 surprise ‘s ochtends mee naar school 
ma 5 december : Sinterklaasviering tot 12.30 uur, de leerlingen zijn ’s middags vrij 
di 6 december : 19.00 uur, kerstversiering school 
wo 7 t/m vr 16 december : verkoop consumptiebonnen kerstviering / afhalen toegangsbewijs 
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 
 
 
 

   
 
 

Sinterklaas op De Kwikstaart 
Wij hebben een logé op school. Opapiet 
heeft zijn tentje in het atrium opgezet. Er 
was de afgelopen weken regelmatig post 
van Opapiet en van Sinterklaas. Sint heeft 
aan de kinderen verteld dat Opapiet dit jaar 
met pensioen gaat en dat hij daarom druk 
op zoek is naar nieuwe pieten.  
 
De kinderen mochten meedenken wat een 
piet eigenlijk allemaal moet kunnen. De 
brievenbussen met post voor Sinterklaas en 
Opapiet overstroomden met mooie 
tekeningen en allerlei goede tips en ideeën. 
Zal het allemaal op tijd goed gaan komen? 
 

Gisteren hebben de kinderen van de groepen 1 tot en met 4 hun schoen mogen zetten. 
Vandaag vonden alle kinderen van de school een cadeautje in de schoen of in hun laatje. In 
sommige klassen was rommelpiet zelfs langs geweest. Morgen mogen de kinderen van de 
groepen 1 tot en met 4 op school gaan genieten van de theatervoorstelling ‘Ik wil hulppiet 
worden’, verzorgd door theatergezelschap De Toverknol.  
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Aanstaande maandag 5 december is het eindelijk zo ver, Sinterklaas komt op bezoek! 

• De school gaat deze dag om 12.30 uur uit en alle kinderen zijn 's middags vrij.  

• De kinderen zullen de aankomst van Sint volgen vanuit het klaslokaal op het digibord.  

• Daarna zullen de kinderen van de groepen 1 tot en met 4 een bezoekje brengen aan 
Sint in het atrium. 

• De kinderen van de groepen 1 tot en met 4 hebben deze dag pietengym. Wilt u ervoor 
zorgen dat uw kind gymschoenen/gymspullen mee heeft? 

• De kinderen van groep 5 tot en met 8 zullen deze dag vieren met de gemaakte 
surprises. Het liefst hebben wij alle surprises op vrijdagochtend 2 december op school, 
zodat we deze alvast een mooi plekje in de klas kunnen geven.  

 
We gaan er met elkaar een gezellige dag van maken! Wij wensen iedereen alvast een hele 
fijne pakjesavond! 
 

Kerstviering 2022 
We zitten nog midden in de Sinterklaastijd, maar hebben toch al nieuws over de kerstviering.  
 
De school in kerstsfeer 
Dinsdagavond 6 december gaan wij met hulp van een groep ouders de kerstversiering 
aanbrengen. Vindt u het leuk om de school in kerstsfeer te zien, dan kunt u van woensdag 7 
december tot en met vrijdag 16 december ’s ochtends de school inlopen en uw kind in de klas 
brengen.  
 
Consumptiebonnen voor ouders tijdens het kerstdiner  
Voor het eerst sinds drie jaar is er weer een kerstdiner voor de kinderen op school. Informatie 
over dit kerstdiner op donderdag 22 december volgt binnenkort. Net als in het verleden is het 
ook voor de ouders weer mogelijk om tijdens het kerstdiner te wachten in het atrium onder het 
genot van een drankje (glühwein of chocomelk) en eventueel een kop erwtensoep of 
(vegetarische) tomatensoep. Wilt u een kop soep nuttigen, dan moet u hiervoor een 
consumptiebon kopen. Dit kan iedere ochtend bij de ingang van school vanaf woensdag 7 
december t/m vrijdag 16 december. Een consumptiebon kost € 1,- en kan alleen met contant 
geld betaald worden. 
 
Maximaal 200 ouders in het atrium 
Helaas is wel de opzet anders dan voorheen. Vanwege de groei van het aantal leerlingen op 
onze school en de geldende regels voor brandveiligheid, moeten wij een maximum te stellen 
van 200 ouders in het atrium. Wilt u tijdens het wachten op school verblijven, dan kan dit 
uitsluitend in het atrium. Hiervoor zult u in het bezit moeten zijn van een toegangsbewijs. Dit 
kunt u gratis ophalen bij het verkooppunt van de consumptiebonnen voor de soep. Het is niet 
verplicht om consumptiebonnen te kopen om toegang te krijgen tot het atrium. Er zal elke 
week een bericht in de Kwikflits komen met het aantal nog beschikbare toegangsbewijzen. Let 
op: hiervoor geldt op=op!!! Geen toegangsbewijs, betekent helaas geen toegang tot het 
atrium. U kunt uiteraard wel uw kind naar het kerstdiner in de klas brengen, maar daarna zult 
u de school moeten verlaten. Ook kunt u uw kind na het diner afhalen in de school. 
 
Oudervereniging De Kwikstaart 
 

Leerlingenraad  
De afgelopen maand heeft de leerlingenraad weer een vergadering gehad. Op de agenda 
stond een aantal punten.  
 
Kindercommissie 
Xavi en Hope zijn bij de tweede bijeenkomst van de kindercommissie geweest. Zij hebben 
daar de taken verdeeld en gekeken welk onderdeel van het opgestelde manifest door de 
kindercommissie van vorig schooljaar het beste past bij de leden van de huidige 
kindercommissie. Onder leiding van Marco Bragonje gaan zij de volgende bijeenkomst verder 
met deze onderwerpen. Demy en Raquelee zullen afwisselend meegaan als lid van het 
kinderpersbureau. In de vorige bijeenkomst heeft Demy kritische vragen gesteld aan de leden 
van de kindercommissie. Zij zijn druk bezig om een kinderconferentie te organiseren in de 
raadzaal van het gemeentehuis. Op 13 december komt de kindercommissie weer bij elkaar.  
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Een nieuw rapport 
De school werkt aan een nieuw rapport dat vanaf volgend schooljaar gebruikt wordt. De 
leerlingenraad wil graag dat leerlingen een deel van het rapport zelf kunnen invullen. Sinds dit 
schooljaar zijn we bezig met Breinhelden, een methode om doordacht de executieve functies 
van de leerlingen te versterken. Hierdoor kun je als leerling zelf ook meebeslissen en 
beoordelen en wordt het eigenaarschap vergroot. De leerlingenraad heeft kritisch gekeken 
naar een aantal rapportontwerpen. De uitkomst was redelijk unaniem en wordt door de school 
meegenomen bij de keuze van een nieuw rapport. 
 
Wat leeft er verder bij de leerlingen? 
Een kleine greep hieruit:  

• De speelkast met buitenspeelmaterialen zou weer vaker open mogen.  

• Misschien kunnen er kleine goaltjes komen, of een tafeltennistafel?  

• We willen graag lessen over plastic en het gevaar ervan voor de natuur.  

• Gaan we weer eens meedoen aan de koningsspelen?   

• Fijn dat de mediators er zijn tijdens de pauzes.  

• Is de toetsopstelling eigenlijk noodzakelijk?  

• Kan er kunstgras op het voetbaldak komen?  

• Kunnen de hogere groepen niet wat vaker naar buiten? 

• Kunnen we samen afspreken dat we voorzichtiger omgaan met de planten op het 
schoolplein?  

• Wat goed dat er zoveel kinderen meehelpen met het opruimen van het afval!  

• Als het voetbaldak te glad is, kan er dan een extra basket komen?  

• Als je als laatste gym hebt, is de les soms wel kort door het opruimen. Kunnen we een 
paar kinderen die dat willen, laten helpen met opruimen na 15.00 uur?  

 

Ingezonden bericht 
 

• Nieuwsbrief van de ouderkindadviseur 
De decembermaand is in gezinnen met jonge kinderen altijd een drukke maand. U leest 
in deze nieuwsbrief tips van onze ouderkindadviseur. 
 

https://wijzeraandeamstel-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marion_dekwikstaart_nl/EQZjA77-5IdOgQbGVAO_ahsBkGx_2hOsvUWRJW7flf2zuA?e=105cWo

