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De Kwikflits 
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 

Agenda 
ma 23 januari : intekenen voortgangsgesprekken groepen 1 en 2 
  intekenen eindadviesgesprekken groepen 8 
wo 25 januari : voorleesontbijt (eigen ontbijt mee!) 
vr 3 februari : rapport groepen 2 en 8 
ma 6 t/m do 9 februari : eindadviesgesprekken groepen 8 
ma 6 t/m vr 10 februari : voortgangsgesprekken groepen 1 en 2 
do 23 en vr 24 februari : studiedagen, alle leerlingen vrij 
ma 27 februari t/m 3 maart :  voorjaarsvakantie 
ma 6 maart : intekenen voortgangsgesprekken groepen 3 t/m 7 
ma 6 maart en 7 maart : studiedagen, alle leerlingen vrij 
vr 10 maart : rapport groepen 3 t/m 7 
di 14 tot do 16 maart : rapportgesprekken groepen 3 t/m 7 
 

 
 

Weet u het nog? 
• Na iedere schoolvakantie mogen ouders van de groepen 2 tot en met 8 één week lang hun 

kind(eren) ‘s ochtends in de klas brengen. Na deze week nemen ouders weer buiten 
afscheid. De ouders van de groepen 1 mogen hun kind gedurende het hele schooljaar elke 
ochtend in de klas brengen.  

• Onze lessen starten om 8.30 uur en om 13.00 uur. Elk kind dat te laat op school komt, 
verstoort dus de les. 

 

Het rapport is aangepast 
Op vrijdag 3 februari krijgen de leerlingen van de groepen 2 en 8 het eerste rapport mee.  
De groepen 3 t/m 7 krijgen het rapport mee op vrijdag 10 maart.  
 
We hebben het rapport kritisch bekeken en een aantal wijzigingen doorgevoerd. We willen 
onder meer in het rapport ook een beeld geven van het eigenaarschap van de leerling. 
Eigenaarschap is de mate waarin de leerling verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen 
leerproces. Hiervoor leren wij de leerlingen sinds dit schooljaar de benodigde vaardigheden. 
Dit noemen we de executieve functies.  
 
In de rapporten van de groepen 2 t/m 7 zult u op sommige vlakken een wijziging zien ten 
opzichte van eerdere rapporten. Dit verschil is vooral zichtbaar bij de kopjes sociaal-
emotionele ontwikkeling en werkhouding. Deze onderdelen hebben wij gekoppeld aan de 
executieve functies. In het rapport heeft de leerling een pagina waarin hij/zij zijn/haar 
ontwikkeling beschrijft. In de doelennieuwsbrief heeft u hier meer over kunnen lezen. 
In het nieuwe rapport van de groepen 2 t/m 7 zit voorin een nieuwe brief met verdere 
informatie. Het rapport van de groepen 8 blijft dit jaar ongewijzigd, omdat dit het laatste 
rapport voor deze leerlingen is.  
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Inschrijven voor voortgangs- en eindadviesgesprekken 
Vanaf komende maandag kunt u via Social Schools inschrijven voor de volgende gesprekken. 
 

Groepen Gesprek Periode Intekenen vanaf 

1 en 2 voortgangsgesprek 6-10 februari 23 januari 

8 eindadviesgesprek 6-9 februari 23 januari 

 
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. 
 

Welke toetsen we afnemen in deze periode 
In deze periode nemen wij in de groepen 3 t/m 7 de CITO toetsen Leerling in beeld af. Dit zijn 
de toetsen voor lezen, taalverzorging en rekenen. In de groepen 8 nemen wij de toetsen van 
CITO 3.0 af, die gericht zijn op lezen, spelling en rekenen.  

De leerkracht is dagelijks bezig met observeren, beurten/opdrachten/taken geven en werk 
nakijken. Zo weet de leerkracht wat uw kind kan of nog te leren heeft. Toetsen maken dat 
beeld completer en geven een objectief beeld van de groei van uw kind. De toetsresultaten 
helpen ons om goede beslissingen te nemen over het onderwijsaanbod. In de brief voorin in 
het rapport vindt u meer informatie.  

Voorleesontbijt woensdag 25 januari 
In de week van woensdag 25 januari t/m 4 februari zijn ‘De Nationale 
voorleesdagen 2023’. Wij starten met een voorleesontbijt op 
woensdag 25 januari 2023 om 8.30 uur en willen u daarom vragen 
uw kind woensdag 25 januari een ontbijt (eten en drinken) in een 
broodtrommel mee te geven naar school. De kinderen zullen samen 
ontbijten en worden tijdens dit ontbijt voorgelezen.  

 

 
Onze vacatures (herhaalde oproep) 
We zijn op dit moment druk bezig met het vinden van leerkrachten voor de volgende 
vacatures.  

• Een leerkracht voor groep 1. 

• Een leerkracht voor groep 4. 
Op www.dekwikstaart.nl leest u meer over onze vacatures. Kent u iemand die geïnteresseerd 
en gediplomeerd is (of heeft u zelf interesse), laat het ons dan snel weten! 
 

Ingezonden berichten 
 
1 km GeZZinsloop voor jeugd t/m 11 jaar op zondag 29 januari 2023 
Inschrijven kan op de dag zelf vanaf 9.30uur en is gratis. 
Start om 10.30 uur op Sportpark Randhoorn.  
Voor meer info zie ook www.uithoornsmooiste.nl 
 
Schaaktoernooi voor scholen op zondag 5 maart 2023 
Het jaarlijkse schaaktoernooi voor scholenteams wordt dit jaar gehouden op zondag 5 maart, 
de laatste dag van de voorjaarsvakantie. Lees er hier meer over. Let op: 

• Aanmelden kan bij juf Inge (inge@dekwikstaart.nl). 

• Deelname is gratis! De school betaalt het inschrijfgeld van € 9,00. 
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