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Agenda 
do 28 februari groepen 2 naar Restaurant Sjiek aan de Amstel (incl. lunch) 
vr 1 maart rapport en praatpapier mee 
di 5 maart groepen 1A 1C naar Restaurant Family Uithoorn 
di 5 maart rapportgesprekken groepen 2 t/m 7 
do 7 maart groep 1B naar Restaurant Family Uithoorn 
do 7 maart rapportgesprekken groepen 2 t/m 7 
ma 11 maart briefing schoolvoetbalcoaches, 19.30 uur 
wo 13 maart Schoolvoetbal Fairplay Cup, 12.30-16.00 uur 
vr 15 maart landelijke onderwijsstaking 
di 2 april podiumavonden 2B-3B-4B-5B-6B-7A, deuren open 18.15 uur, einde 20.30 uur 
wo 3 april podiumavonden 2C-3C-4C-5C-6A-7C, deuren open 18.15 uur, einde 20.30 uur 
do 4 april podiumavonden 2A-3A-4A-5A-6C-7B, deuren open 18.15 uur, einde 20.30 uur 
vr 5 april groepen 1 en 2 vrij 
di 16 t/m do 18 april CITO Eindtoets groepen 8 
do 18 april paaslunch, eiertikken 
vr 19 april t/m vr 3 mei Paas- en meivakantie 
 
 
 

Is de rapportmap al ingeleverd? 
Vrijdag krijgen alle leerlingen van de groepen 2 t/m 8 de rapportmap met het eerste rapport 
van dit schooljaar mee naar huis. Ligt de rapportmap nog thuis, dan moet uw kind de map 
morgenochtend bij de leerkracht inleveren. Zonder rapportmap geven wij geen rapport mee 
naar huis! Bij het rapport zit ook het praatpapier dat u kunt invullen en meenemen naar het 
rapportgesprek. Het is de bedoeling dat de leerlingen de rapportmap in juni weer bij de 
leerkracht inleveren.  
 

Nieuwsbrief van Videt 
Voor de nieuwbsbrief van Videt met de activiteiten voor de jeugd in Uithoorn klikt u op het 
onderstaande logo van Videt. 
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Nieuwsbrief van Bibliotheek Amstelland 
Voor de nieuwsbrief van Bibliotheek Amstelland klikt u op het onderstaande logo. 
 

 
 

Hobbyclub De Kwakel: een creatieve club op vrijdagavond 
(ingezonden bericht) 
De Hobbyclub is een wekelijkse club waar basisschoolkinderen vanaf 8 jaar volop met hun 
creativiteit aan de slag kunnen. Onder begeleiding van een groep enthousiaste vrijwilligers 
kan er worden getimmerd, gezaagd, geverfd en geknutseld.  
Het seizoen loopt van september tot april op vrijdagavond van 19-21 uur. De ingang is te 
vinden via de brandtrap aan de achterzijde van Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16. De entree 
bedraagt €2,- per avond en er is een kraampje waar drinken en snoep gekocht kan worden. 
Kom jij ook een keer gezellig bij ons meedoen op vrijdagavond? 

Meer informatie via hobbyclubdekwakel@gmail.com en  hobbyclubdekwakel. 
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