
1 

 
 

DDee  KKwwiikkfflliittss  
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 

Agenda 
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 
do 4 april theoretisch verkeersexamen groepen 7 
vr 5 april groepen 1 en 2 vrij 
ma 15 april museumexcursie groepen 6 en 7 
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 
ma 20 mei t/m do 23 mei avondvierdaagse 
ma 27 mei kleuterfeest groepen 1-2, schoolreis groepen 3-5, schoolreis groepen 6-7 
wo 29 mei sportdag Brede School Legmeer, groepen 3 t/m 8 
do 30 mei en vr 31 mei Hemelvaartvakantie 
vr 7 juni groepen 1 en 2 vrij 
ma 10 juni Pinksteren, alle leerlingen vrij 
 
 

Vlinders vrijgelaten en eieren op school 
Afgelopen vrijdag was het de hoogste tijd om de vlinders uit de vlinderkast vrij te laten. De 
kinderen van de groepen 1 en 2 vormden een grote kring om de vlinderkast en konden de 
vrijgelaten vlinders goed volgen. Eén vlinder ging zelfs op een mouw van een jas zitten! Nu is 
het wachten op de rupsen totdat ze zich gaan verpoppen en dan kunnen we opnieuw gaan 
genieten van de vlinders.  
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Er zijn sinds vorige week ook eieren op school in de broedmachine, de kinderen kunnen niet 
wachten tot de eieren uit gaan komen en er kuikens rondlopen. 
 

Nieuwsbrief van Videt 
Voor de nieuwsbrief van Videt met veel leuke activiteiten in Uithoorn klik op het onderstaande 
logo van Videt. 
 

 
 

Legmeervogels nodigt uit voor handbalfeestje 
(ingezonden bericht) 
Aankomend weekend houdt Legmeervogels Handbal een instuif voor alle geïnteresseerden. 
Wil jij ook een keertje mee handballen? Kom ook zondag 31 maart naar sporthal de Scheg in 
Uithoorn. Om 9.30 uur voor 5 t/m 13 jaar en om 12.30 uur voor 12 t/m 18 jaar. Opgave vooraf 
wordt op prijs gesteld via legmeervogels@handbal.nl ! 
 
Handbal is een uitdagende teamsport. Tot oktober wordt de sport buiten gespeeld, thuis is dat 
sportpark Randhoorn, daarna is het een binnensport, thuis in sporthal De Scheg in Uithoorn. 
Voor iedere leeftijd is er een geschikt team. Daarom zoekt het bestuur van de handbalafdeling 
van Legmeervogels mensen die wel eens willen komen kennismaken met de handbalsport. 
Meetrainen en spelen kost de eerste maand niks. Zo kan je rustig proberen of de sport iets 
voor jou is. Opgave kan via mail naar legmeervogels@handbal.nl of bel/app Luuk op 06-
54236291. 
 

 

https://mailchi.mp/28ab022e68d2/nieuwsbrief-videt-april-835167?e=973153f121

