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De Kwikflits 
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 

Agenda 
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 
 

 
 

Vacature in de medezeggenschapsraad (MR) 
Omdat wij aan het einde van dit schooljaar helaas in de MR afscheid nemen van Robert Haagsma 
en Chantal Vleeschhouwer, zijn wij voor de oudergeleding van onze MR op zoek naar twee 
enthousiaste ouders die ons willen komen versterken.  
 
Voor meer informatie over de MR, de vacature en de procedure verwijzen wij u naar deze 
vacature. Aanmelden kan tot 17 maart via een e-mail naar mr@dekwikstaart.nl  
 
Namens de oudergeleding: Robert Haagsma, Vikash Hindori en Chantal Vleeschhouwer  
Namens de personeelsgeleding: Alma Bax, Carolien Janse en Lyske van der Knaap-Vissers  
 

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

• Lichtjesloop 
Vrijdagavond 17 februari is er weer de jaarlijkse lichtjesloop. U leest er hier meer over. 
 

• Open dag bij Qui Vive 
Op zondag 12 maart 2023 organiseert Qui Vive een open dag voor kinderen om kennis te 
maken met hockey. U leest er hier meer over. Op zondag 19 maart 2023 starten de 
Stokstaartjestrainingen voor kinderen van 4-6 jaar.  
 

• Wat doet Buurtgezinnen? 
Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, koppelt Buurtgezinnen gezinnen die het zwaar 
hebben aan een stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht 
en worden ouders ontlast. Dit voorkomt dat problemen verergeren en zorgt ervoor dat 
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kinderen positief opgroeien in hun eigen gezin. U leest er hier meer over. Er is ook een 
Engelstalige flyer. 
 

• Jeugdhulptrainingen voor kinderen van 4-7 jaar 
 
Piep zei de muis is een training voor kinderen van 4-7 jaar die thuis of in hun directe 
omgeving met stress of spanningen te maken hebben (gehad). Zie ook de flyer. 
De Rupsenclub is er voor kinderen van 4-7 jaar die wat extra oefening kunnen gebruiken 
met sociale vaardigheden.  

  

  Piep zei de Muis Rupsenclub  

Duur 13 kindbijeenkomsten 
4 ouderbijeenkomsten naar schema 

8 kind bijeenkomsten 

Startdatum Dinsdag 14 maart 2023 Dinsdag 14 maart 2023 
Definitieve informatie volgt. 

Tijdstip Dinsdag van 15.15 - 16.45 uur Dinsdag van 15.15 - 16.45 uur 

Aanmelden 
  

Ouders die wonen in de gemeente Uithoorn kunnen hun kind aanmelden  
voor de trainingen door het aanmeldformulier in te vullen en  te sturen naar 
aanmeldingenuithoorn@kabouterhuis.nl 
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