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De Kwikflits 
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 

Agenda 
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 
 
 

Veilig van en naar school 
Sinds begin februari gebruiken de leerlingen van de groepen 7 
en 8 de in- en uitgang aan de achterzijde van de school, om 
drukte op het schoolplein te voorkomen. Wij merken nu helaas 
dat aan de Zoogdierenlaan regelmatig een onveilige 
verkeerssituatie ontstaat, doordat ouders hun kind met de auto 
brengen en bij de ingang afzetten. Sommigen proberen zelfs te 
keren op de weg. Hierdoor ontstaat een onoverzichtelijke en 
onveilige situatie voor leerlingen die willen oversteken en dat is natuurlijk niet de bedoeling. 
 
Mochten leerlingen met de auto worden gebracht, dan verzoeken wij u daarom vriendelijk uw 
kind af te zetten op het parkeerterrein aan de voorzijde van de school. Kinderen die op de fiets 
komen, moeten hun fiets stallen in de rekken bij het schoolplein.  
 

Nieuws van Bibliotheek-Amstelland 
(ingezonden bericht) 

Wist je, dat je gewoon nog boeken kunt lenen in de bibliotheek? Ga 
samen met je kind naar de website van de bibliotheek, zoek daar leuke 
boeken uit en reserveer ze. Wij zetten die boeken voor jullie klaar in de 
bibliotheek en dan jullie kunnen ze ophalen tijdens openingstijd. In onze 
nieuwsbrief lees je hier meer over. En natuurlijk geven we weer leuke 
boekentips voor jouw kind. Klik hier voor de nieuwsbrief.  
 
 

 

Jeugdhulptrainingen  
Er zijn weer nieuwe jeugdhulptrainingen voor kinderen en ouders in Uithoorn. Lees hier meer 
over deze trainingen. 
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https://www.debibliotheekamstelland.nl/onderwijs/tips-van-de-leesconsulent.html?utm_source=NieuwsbriefDBOS&utm_medium=email&utm_campaign=Kwikstaart
https://wijzeraandeamstel-my.sharepoint.com/personal/marion_dekwikstaart_nl/Documents/docs%20gedeeld%20met%20Boudewijn/Kwikflits/Trainingen%20jeugdhulp%20voorjaar%202021%20A2%20poster.pdf
mailto:marion@dekwikstaart.nl
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De Stokstaartjes van Qui Vive gaan weer hockeyen 
 
Van Qui Vive ontvingen wij deze poster over 
een leuke hockeytraining, speciaal voor 
kinderen in groep 1 en 2.  
 
 

https://wijzeraandeamstel-my.sharepoint.com/personal/marion_dekwikstaart_nl/Documents/docs%20gedeeld%20met%20Boudewijn/Kwikflits/Qui%20Vive%20Stokstaartjes.pdf

