
1 
 

De Kwikflits 
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 

Agenda 
do 4 maart t/m di 9 maart :  inschrijving oudergesprekken, groepen 1 t/m 7 
vr 12 maart  : rapport mee, groepen 2 t/m 8 
ma 15 t/m vr 26 maart : oudergesprekken, groepen 1 t/m 7 
vr 2 t/m ma 5 april : Paasweekend, lesvrij 
di 20 t/m do 22 april : Cito Eindtoets groepen 8 
di 27 april :  Koningsdag, lesvrij 
ma 3 t/m vr 14 mei : meivakantie 
 
 

Vanaf maandag terug naar de oude schooltijden 
Vanaf 8 februari hanteren wij aangepaste schooltijden om het aantal ontmoetingen te beperken 
en zodoende de verspreiding van corona te voorkomen. Na een paar weken hiermee gewerkt 
te hebben, moeten wij helaas concluderen dat deze aanpassing in de praktijk niet goed werkt. 
Wij hebben daarom besloten weer terug te gaan naar de normale schooltijden. Meer informatie 
hierover leest u in het bijgevoegde coronaprotocol dat ingaat op maandag 8 maart 2021. 
 

Inschrijving oudergesprekken via Social Schools 
Van 15 tot en met 26 maart vinden de oudergesprekken plaats voor de groepen 1 tot en met 7. 
Vanwege de coronamaatregelen worden de gesprekken weer digitaal gevoerd via Microsoft 
Teams.  
 
De inschrijving voor de gesprekken gaat via de app Social Schools. U ontvangt via deze app 
een tijdentabel, waarin u kunt aangeven wanneer u de afspraak wilt. Het inschrijven kan vanaf 
donderdag 4 maart en is mogelijk tot en met dinsdag 9 maart. Na de inschrijving ontvangt u van 
de leerkracht per mail een uitnodiging voor het gesprek.  
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Vakantierooster schooljaar 2021-2022 
De directeuren van de basisscholen in Uithoorn hebben in onderling overleg het onderstaande 
vakantierooster voor het volgende schooljaar vastgesteld. Onze gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad heeft ingestemd met dit rooster.  
 
Herfstvakantie ma  18-10-2021 t/m vr 22-10-2021 
Kerstvakantie ma 27-12-2021 t/m vr 07-01-2022 
Krokusvakantie ma 21-02-2022 t/m vr 25-02-2022 
Pasen vr 15-04-2022 t/m ma 18-04-2022 
Meivakantie ma 25-04-2022 t/m vr 06-05-2022 
Hemelvaart do 26-05-2022 t/m vr 27-05-2022 
Pinksteren ma 06-06-2022 
Zomervakantie ma 18-07-2022 t/m vr 26-08-2021 
 


