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De Kwikflits 
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 

Agenda 
do 17 en vr 18 februari : studiedagen, alle leerlingen zijn vrij 
ma 21 t/m vr 25 februari  : krokusvakantie 
ma 28 februari en di 1 maart : studiedagen, alle leerlingen zijn vrij 
ma 28 februari : intekenen voortgangsgesprekken groepen 1 
ma 28 februari : intekenen rapportgesprekken groepen 2 t/m 7 
vr 4 maart : rapport groepen 2 t/m 7 
ma 7 t/m vr 18 maart : voortgangsgesprekken groepen 1 
ma 7 t/m vr 18 maart : rapportgesprekken groepen 2 t/m 7 
vr 15 t/m ma 18 april : paasvakantie 
wo 20 t/m vr 22 april : eindtoets groepen 8 
ma 25 april t/m vr 6 mei : meivakantie 

 
 
 

De coronamaatregelen worden versoepeld 
We zijn blij met de aangekondigde versoepelingen vanaf 18 februari en 25 februari 2022. Voor 
ons betekent dit vanaf woensdag 2 maart het volgende: 
 
Wat verandert er? 

• Leerlingen vanaf groep 6 en 
medewerkers hoeven niet langer een 
mondkapje te dragen. 

• De scholen voor voortgezet onderwijs 
mogen onder voorwaarden 
kennismakingsactiviteiten voor 
leerlingen van groep 8 verzorgen. De 
groepen 8 ontvangen hierover 
binnenkort informatie. 

• Het naar school brengen willen we 
voorlopig voor de zekerheid nog houden 
zoals het is: ouders nemen buiten 
afscheid van hun kind. We maken echter 
twee uitzonderingen: 

✓ Na iedere schoolvakantie mogen ouders van de groepen 1 tot en met 8 één 
week lang hun kind(eren) ‘s ochtends in de klas brengen. Na deze week nemen 
ouders weer buiten afscheid.  

✓ Daarna mogen de ouders van de groepen 1 hun kind elke maandagochtend in 
de klas blijven brengen en worden deze kinderen op de andere dagen buiten 
opgevangen.  
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Wat verandert er niet? 

• Heeft uw kind klachten, houd u kind thuis en volg de regels van de rijksoverheid. 

• De leerlingen van de groepen 6 tot en met 8 ontvangen zolang dit nog nodig is 
zelftesten.  

• De leerlingen van de groepen 1 blijven om 11.50 en 14.50 uur naar buiten gaan. 

• De leerlingen van de groepen 2 blijven via de ingang van het speeldak naar binnen 
gaan.  

 

Intekenen oudergesprekken 
Op maandag 28 februari kunnen ouders van de groepen 1 tot en met 7 intekenen in Social 
Schools voor een voortgangs- of rapportgesprek in de periode van maandag 7 tot en met 
vrijdag 18 maart. De gesprekken vinden op school plaats. De leerlingen van de groepen 3 en 
4 mogen (als de ouders dat prettig vinden) aanschuiven bij het gesprek. De leerlingen van de 
groepen 5 tot en met 7 verwachten we tijdens het gesprek. 
 
Praatpapier 
Dit gesprek is een vervolg op het voortgangsgesprek van november 2022. Het praatpapier is 
hierbij weer belangrijk. Hierin worden bij elk oudergesprek de ontwikkelingen van de leerling 
en afspraken vastgelegd. In de laatste week van augustus 2021 hebben alle ouders van de 
leerkracht een mail met een link naar het praatpapier ontvangen. Wij verzoeken u deze link 
opnieuw te gebruiken. Het is aan te bevelen de link naar het praatpapier te openen op een 
PC, laptop of tablet (niet op mobiele telefoon) en op te slaan, want deze link wordt een 
schooljaar lang gebruikt. Ouders en leerkrachten kunnen beiden in het bestand werken. 
Ouders van nieuwe leerlingen (onder meer in de groepen 1) ontvangen van de leerkracht een 
mail met een nieuwe link. 
 

Vakantierooster schooljaar 2022-2023 
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  17-10-2022 t/m vr 21-10-2022 
Kerstvakantie ma 26-12-2022 t/m vr 06-01-2023 
Krokusvakantie ma 27-02-2023 t/m vr 03-03-2023 
Pasen vr 07-04-2023 t/m ma 10-04-2023 
Meivakantie ma 24-04-2023 t/m vr 05-05-2023 
Hemelvaart do 18-05-2023 t/m vr 19-05-2023 
Pinksteren ma 29-05-2023 
Zomervakantie ma 24-07-2023 t/m vr 01-09-2023 
 

De groepen 3 tot en met 7 gaan op schoolreis!  
Waar we naartoe gaan, houden we nog even geheim, maar noteer maandag 13 juni alvast in 
de agenda. Op een later moment volgt meer informatie, hou de Kwikflits goed in de gaten.  
 


