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Agenda 
wo 7 t/m vr 16 december : verkoop consumptiebonnen kerstviering / afhalen toegangsbewijs 
ma 19 t/m do 22 december : bord, beker, bestek in tas mee (alles met naam) 
do 22 december : kerstdiner:  17.45 uur binnenkomen via hoofdingang (kerstkoor 17.30 uur) 
    18.00 uur aanvang diner  
    19.15 uur ophalen in de groep van uw jongste kind 
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 
 

 
 

Kerstviering op donderdag 22 december 
 
Consumptiebonnen voor ouders tijdens het kerstdiner   
Voor het eerst sinds drie jaar is er weer een kerstdiner voor de kinderen op school. 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 tot en met 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 instellen 
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 zijn nog 
117 toegangsbewijzen beschikbaar. 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. Na het diner haalt u uw 
kind(eren) om 19.15 uur op in de groep van uw jongste kind.   
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De techniekmaand komt terug op De Kwikstaart!  
In januari gaan alle kinderen van De Kwikstaart weer aan de slag met wetenschap en techniek 
tijdens onze techniekmaand. Alle groepen gaan in circuitvorm spannende en uitdagende 
opdrachten uitvoeren, of een product maken dat mee naar huis mag. Voor dit circuit kunnen 
we te zijner tijd heel goed ouderhulp gebruiken. Hiervoor zal nog een oproep via Social 
Schools voor de betreffende dag door de eigen leerkracht volgen. 
 
We starten de techniekmaand op dinsdag 10 januari met een show van MadScience voor alle 
groepen. MadSience is een organisatie met als missie kinderen te inspireren om de wereld te 
ontdekken met wetenschap en techniek. Bij interesse is er de mogelijkheid uw kind meerdere 
weken erna op donderdagmiddag te laten deelnemen aan een wetenschap- en 
techniekcursus die na schooltijd op school plaats vindt. Hieronder volgt extra informatie van 
MadScience. Let op, er zijn kosten aan deze cursus verbonden.  
 

Mad Science komt weer op school met te gekke nieuwe lessen 
Na een knallende aftrap met een spectaculaire, nieuwe scienceshow op 10 januari 2023, 
kunnen leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 zich inschrijven voor de naschoolse 
wetenschap- en techniekcursus.  
 
De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor deelname ook geschikt is voor 
kinderen die al eerder hebben meegedaan. De cursus is op donderdag om 15:30 uur, vanaf 
9 februari 2023. De lessen duren een uur.   
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten, 
proefjes en demonstraties. Elke les staat een nieuw thema centraal en wordt de wetenschap 
en techniek die daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een 
echte wetenschapper!   
Na afloop van de show wordt de cursusinformatie aan de kinderen meegegeven. Minimaal 15 
en maximaal 24 kinderen per cursusgroep. Bij minder inschrijvingen gaat de cursus niet door. 
Bij voldoende inschrijvingen (30+) kan er een tweede groep van start. Inschrijven kan tot en 
met 1 februari 2023. Schrijf alvast in via nederland.madscience.org/naschoolsecursus. 

https://nederland.madscience.org/naschoolsecursus

