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Agenda 
wo 30 maart : groepen 2 naar Kinderboerderij Elsenhove 
wo 6 april : groepen 1 naar Kinderboerderij Elsenhove 
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 
 
 
 
 

Eindtijden groepen 1 weer terug naar normaal 
In de coronatijd hebben wij de eindtijd van de groepen 1 aangepast om drukte op het 
schoolplein te beperken. Hierdoor waren zij 10 minuten eerder uit. Wij vinden het nu tijd om 
deze maatregel op te heffen. Vanaf maandag 28 maart zijn alle groepen ’s ochtends om 12.00 
uur en ‘s middags om 15.00 uur uit.  
 
De groepen 1 tot en met 3 stellen zich bij het naar buiten gaan als volgt buiten op: 
 

Groepen 1 op het speeldak 

Groepen 2 voor de overdekte fietsenstalling 

Groepen 3 voor het hek van Solidoe (links van de hoofdingang) 
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Wij zoeken begeleiders tijdens de schoolreis 
Op maandag 13 juni gaan de groepen 3 t/m 7 op schoolreis naar Duinrell. Tijdens deze dag 
kunnen wij de hulp van ouders gebruiken bij het begeleiden van groepjes leerlingen. Vindt u 
het leuk om mee te gaan? U kunt zich vanaf maandag 28 maart via Social Schools opgeven. 
U ontvangt hierover bericht van de leerkracht van uw kind. 

 
 

Team De Kwikstaart naar halve finale schaken 
Afgelopen zaterdag 19 maart vond het schaakkampioenschap voor basisscholen plaats van 
de regio Amstelveen, Uithoorn, Duivendrecht en Ouderkerk a/d Amstel. Op eigen initiatief 
hebben twee teams van De Kwikstaart zich bij juf Inge aangemeld om hieraan mee te doen. 
Team 1 bestond uit: Mazigh, Thijz, Kyan, Rakesh en Troy. In team 2 zaten: Tarik, Diego, 
Thiago, Waghlis en Jakim. Helaas geen Queen's Gambit in de teams. Hopelijk doen er 
volgend jaar wel meisjes mee. 
 
Na onderling een paar weken wat geoefend te hebben, is er gezamenlijk een bordvolgorde 
bepaald op basis van speelsterkte. Vol goede moed reisden de twee teams af naar het 
Hermann Wesselink College in Amstelveen. Op het toernooi waren dertien teams van diverse 
scholen vertegenwoordigd. De loting wees uit dat uitgerekend team 1 en team 2 van De 
Kwikstaart het in de eerste partij tegen elkaar op moesten nemen. Team 2 bleek in de 
ontmoeting het sterkst. Gelukkig hielpen de jongens elkaar gauw over hun teleurstelling heen.  
In de tweede en de daaropvolgende partijen werd er echte spanning gevoeld. Het niveau van 
de teams was heel uiteenlopend. Er zaten zeer ervaren schakers tussen die op nationaal 
niveau spelen, maar gelukkig ook teams met minder ervaring. Er werden mooie en spannende 
partijen gespeeld. De schakers van De Kwikstaart hebben het erg goed gedaan. Ze hebben 
veel leerzame momenten beleefd, feestjes gevierd en teleurstellingen verwerkt. Maar bovenal 
hebben ze erg veel plezier gehad. 
 
Na zeven speelronden is team 1 uiteindelijk met vijf dik verdiende matchpunten op de elfde 
plaats geëindigd. En dat terwijl ze in de loop van de dag hun bord-1-speler moesten missen, 
die helaas ziek naar huis ging. Team 
2 heeft een flink aantal partijen 
overtuigend gewonnen, maar moest 
zijn meerdere erkennen in De 
Triangel (de uiteindelijke nummer 1). 
Tegen Rembrandtschool 1 (de 
uiteindelijke nummer 2) werd er nipt 
verloren na een zeer spannende 
strijd.  
 
Boven alle verwachtingen heeft 
team 2 van De Kwikstaart 
uiteindelijk de bronzen medailles 
binnengesleept en daar hoorde ook 
nog een mooie beker bij. Ze hebben 
zich geplaatst voor de halve finale 
van het SGA (Schaakbond Groot-
Amsterdam) scholentoernooi dat 
komende zondag 27 maart in het 
Cygnus Gymnasium in Amsterdam 
zal plaatsvinden. Op naar meer 
schaakavonturen! 
 
 


