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Agenda 
vr 15 maart landelijke onderwijsstaking (geen les in groepen 1B-2A-2B-3A-3B-5B) 
di 2 april tryout podiumavond 2B-3B-4B-5B-6B-7A, aanvang 9.45 uur 
di 2 april podiumavonden 2B-3B-4B-5B-6B-7A, deuren open 18.15 uur, einde 20.30 uur 
wo 3 april tryout podiumavond 2C-3C-4C-5C-6A-7C, aanvang 9.45 uur 
wo 3 april podiumavonden 2C-3C-4C-5C-6A-7C, deuren open 18.15 uur, einde 20.30 uur 
do 4 april tryout podiumavond 2A-3A-4A-5A-6C-7B, aanvang 9.45 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 eiertikken in de groepen 1 t/m 3 
vr 19 april t/m vr 3 mei Paas- en meivakantie 
 
 

De Kwikstaart kwalificeert zich met tweede plaats voor 
volgende ronde in schaaktoernooi 
Op zondag 10 maart streden basisscholen uit Amstelveen en Uithoorn in teams van vier 
kinderen tegen elkaar bij het schoolschaaktoernooi. Hoewel kinderen tot en met groep 8 zich 
op mochten geven, had De Kwikstaart zich ingeschreven met een jong team. Op bord 1 zat 
Joshua uit groep 4. Bord 2 en 3 waren bezet door Tanisha en Aadit, ieder uit groep 6. Op bord 
vier speelde Matthias van vijf jaar, hij zit in groep 2 bij De Kwikstaart.  
 

In totaal deden er tien teams mee dit 
jaar. Ieder team speelde zeven rondes 
van maximaal een half uur. De eerste 
rondes liet De Kwikstaart een aantal 
punten liggen. Ze gingen echter steeds 
beter spelen en pakten zo in ronde 4, 5 
en 6 heel wat punten samen. Na ronde 6 
was de tussenstand spannend: De 
Kwikstaart stond derde met nog één 
ronde te gaan. De nummers 2 t/m 5 

lagen erg dicht bij elkaar! Gelukkig won het team in de laatste ronde alle vier de partijen, 
waardoor ze in totaal 18 potjes gewonnen hadden en één pot gelijk speelden. Dat was goed 
voor een tweede plaats!  
 
Echt een hele goede prestatie, zeker gezien de leeftijd van het team. Samen kregen ze een 
mooie beker en ieder een eigen medaille. Met de tweede plek plaatsen ze zich ook direct voor 
de regionale ronde op 31 maart.  
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