
1 
 

De Kwikflits 
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 

Agenda 
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 
do 26 en vr 27 mei : Hemelvaartvakantie 
di 31 mei t/m vr 3 juni : schoolkamp groepen 8 
ma 6 juni : Tweede Pinksterdag, alle leerlingen vrij 
ma 13 juni : kleuterfeest groepen 1-2 / schoolreis groepen 3 t/m 7 
wo 29 juni : Bewaarflits 
vr 1 juli : overgangsgesprekken, geen lessen 
ma 4 juli : overgangsgesprekken, geen lessen 
di 5 juli : schoonmaakavond en bedankborrel 
wo 6 juli : meesters- en juffendag 
vr 8 juli : eindrapport 
ma 11 juli : afscheidsavond groepen 8 
wo 13 juli : kennismaking met nieuwe leerkracht 
do 14 juli : open podium 
vr 15 juli : ’s middags alle leerlingen vrij, start zomervakantie 
ma 29 augustus : eerste schooldag schooljaar 2022-2023 
 
 
 
 
 
 

Gewijzigd testbeleid 
Het dringende advies van de overheid aan leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 om twee keer 
per week preventief een zelftest te doen vervalt. Wel blijft het advies om bij klachten een 
(zelf)test te doen. Heeft u niet meer voldoende zelftesten in huis? Geef het door aan de 
leerkracht van uw kind, dan krijgt het een nieuwe voorraad mee naar huis. 
 

Hoe meld ik mijn kind ziek? 
Gelukkig valt het aantal coronagevallen de laatste weken in onze school mee. Toch hebben 
we te maken met veel ziekmeldingen, bijvoorbeeld door griep. Dat zorgt ’s ochtends soms 
voor drukte aan de telefoon. Hieronder leest u hoe u uw kind kunt ziek melden: 

• In Social Schools. 

• Per mail aan de leerkracht (naam@dekwikstaart.nl, bijv.nina@dekwikstaart.nl) 

• Per telefoon: 0297-522740. 
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Ingezonden bericht 
 

• Sportkamp Aalsmeer in de zomervakantie 
In de eerste week van de zomervakantie, 18 t/m 22 juli, is er een sportkamp in 
Aalsmeer. In deze week kunnen kinderen samen met vriendjes en vriendinnetjes 
sportieve dagen beleven waarin ze veel verschillende sporten beoefenen en actieve 
uitdagingen aangaan. Zowel binnen als buiten beoefenen ze allerlei bekende, maar ook 
gave nieuwe sporten. Lees er hier meer over. 

 

https://www.fourz-sports.nl/sportkamp-aalsmeer

