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DDee  KKwwiikkfflliittss  
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 

Agenda 
wo 18 maart groepen 1 naar kinderboerderij Elsenhove 
do 19 maart KlasseLunch in groepen 8 
vr 20 maart groepen 2 naar kinderboerderij Elsenhove 
di 31 maart try-out podiumavond groepen 2C-3A-4C-5C-6C-7C, 9.45 uur in atrium 
di 31 maart  podiumavond groepen 2C-3A-4C-5C-6C-7C, inloop vanaf 18.15 uur, Alkwin 
wo 1 april try-out podiumavond groepen 2B-3C-4B-5B-6B-7A, 9.45 uur in atrium 
wo 1 april podiumavond groepen 2B-3C-4B-5B-6B-7A, inloop vanaf 18.15 uur, Alkwin 
do 2 april try-out podiumavond groepen 2A-3B-4A-5A-6A-7B, 9.45 uur in atrium 
do 2 april podiumavond groepen 2A-3B-4A-5A-6A-7B, inloop vanaf 18.15 uur, Alkwin 
do 9 april Paasviering alle groepen, eiertikken groepen 1 t/m 3 
vr 10 t/m ma 13 april Paasweekend, alle leerlingen zijn vrij 
wo 15 t/m vr 17 april CITO Eindtoets groepen 8 
di 21 t/m vr 24 april schoolkamp groepen 8 
ma 27 april t/m vr 8 mei meivakantie 
 
 
 

KlasseLunch in de groepen 8 
Op donderdag 19 maart doen de groepen acht mee aan KlasseLunch, een 
lesprogramma van Ik eet het beter. Ik eet het beter is een educatief platform 
van Albert Heijn. Binnen dit platform ontwikkelt Albert Heijn, in 
samenwerking met het Voedingscentrum en Uitgeverij Zwijsen, 
verschillende initiatieven die leerlingen van de basisschool actief aanzetten 
tot een gezonde leefstijl.   
 
Kinderen kiezen voor gezond  
Met KlasseLunch ontdekken leerlingen van groep 8 hoe leuk en lekker het 
is om te kiezen voor gezond. Ze krijgen er plezier in om zelf gezonde 
keuzes te maken en gaan met elkaar in discussie over een verantwoord 
eetpatroon. Op donderdag 19 maart sluiten ze het programma af met een 
heerlijke, gezonde lunch voor de hele groep. De producten voor de lunch 
worden aangeboden door Albert Heijn.   
 

Groepen 1 en 2 gaan naar kinderboerderij Elsenhove 
Woensdag  18 maart  groepen 1  
Vrijdag   20 maart   groepen 2    
 
De kinderen worden, zoals altijd, vanaf 8.20 uur in de klas verwacht en worden in kleine 
groepjes verdeeld die begeleid worden door hulpouders en/of leerkrachten. 

25e jaargang, nummer25 
11 maart 2020 
Website: www.dekwikstaart.nl 
E-mail school: info@dekwikstaart.nl 
Kopij: marion@dekwikstaart.nl 

 

mailto:marion@dekwikstaart.nl


 

2 
 

Wij zorgen ervoor dat we uiterlijk 12.00 uur weer terug zijn op school.  
 

Wij willen u het volgende vragen:  

 Wilt u zorgen dat uw kind voor schooltijd 
geplast heeft? 

 Wilt u het 10-uurtje (een pakje drinken en 
een tussendoortje) voorzien van naam en 
groep meegeven?  

 Wij verzoeken u geen trommels en 
bekers mee te geven. In de klas zal een 
krat klaar staan, waar het pakje drinken 
en het tussendoortje in gedaan kan 
worden. 

 Wilt u uw kind kleding aantrekken die 
vies mag worden, makkelijk zit en 
waarmee het de hele ochtend buiten kan zijn?  

In geval van regen gaat het gewoon door. Voor het geval er ongelukjes gebeuren, nemen wij 
verschoning mee.  
 

Nieuwsbrief van Videt (ingezonden bericht) 
Voor de nieuwsbrief van Videt met de activiteiten voor jong en oud in Uithoorn klikt u op het 
onderstaande logo van Uithoorn voor elkaar. 
 

 
 
 

https://mailchi.mp/60bfed8325c3/uithoornvoorelkaar-1002592?e=973153f121

