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De Kwikflits 
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 

Agenda 
wo 6 april : groepen 1 naar Kinderboerderij Elsenhove 
wo 6 en do 7 april : gevonden voorwerpen in het atrium 
do 14 april : paasontbijt 
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 
 
 

Paasontbijt 
De paasdagen zijn weer in zicht en dit vieren wij op donderdagochtend 14 april met een 
paasontbijt in alle groepen. Voor de groepen 1 en 2 is er ook een eiertikwedstrijd op diezelfde 
ochtend. 
 
Paasontbijt 
Elk kind maakt een paasontbijt voor een ander uit de klas 
en neemt dit op donderdagochtend 14 april mee naar 
school. Welk kind dit is, wordt bepaald door een 
paasloting. Maandag 4 april krijgen de kinderen van groep 
1, 2, 3 het paaslootje mee naar huis. Wij vragen de ouders 
van groepen 1, 2, en 3 of ze het paaslootje met hun kind 
willen invullen en uiterlijk donderdag 7 april weer willen 
inleveren op school. De lootjes zullen getrokken worden 
op vrijdag 8 april. De overige klassen vullen dit paaslootje 
op school in.  
 
Thuis maakt uw kind voor dit klasgenootje een mooi versierde paasdoos, waar het ontbijt in 
komt. Uw kind hoeft thuis dus niet te ontbijten. Tijdens dit paasontbijt zal de leerkracht het 
paasverhaal vertellen. 
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Eiertikwedstrijd (alleen voor de groepen 1 en 2) 
Wilt u uw kind op donderdagochtend 14  april een hardgekookt ei meegeven? Het ei moet 
voorzien zijn van naam en mag niet beplakt zijn met stickers. Het dient goed verpakt te zijn, dit 
om teleurstelling van een kapot ei te voorkomen. De wedstrijd wordt in de eigen klas 
gehouden. Aan het eind van de wedstrijd is er uiteindelijk in elke klas één winnaar of winnares 
en die zal gekroond worden tot eierprins/-prinses. 
 
Wij wensen u gezellige en zonnige paasdagen toe! 
 

Iets kwijt? 
Kijk dan even bij de gevonden voorwerpen in het atrium op woensdag 6 april en donderdag  
7 april. Daarna gaan de spullen naar de kringloopwinkel. 
 

Schoolhandbaltoernooi 
Het schoolhandbaltoernooi wordt gehouden op de woensdagmiddagen 11 en 
18 mei 2022. U kunt uw kind per e-mail aanmelden voor deelname 
via sport@dekwikstaart.nl. In de mail vermeldt u de naam en groep van uw 
kind. We zoeken ook coaches voor de groepen. Dit mag u in dezelfde mail 
aangeven. 
 
 

Mail aan sport@dekwikstaart.nl 
Naam kind :  
Groep :  
Ik wil coach zijn: :  ja / nee 
 
Deelname is mogelijk vanaf groep 3 (6/7jaar). Zij zullen dan het zogenaamde “ minihandbal” 
spelen op een verkleind handbalveld met minidoeltjes. De groepen 3 en 4 spelen met 
gemengde teams. De inschrijving sluit op 1 april 2022 (geen grapje). 
 

Ingezonden berichten 
 

• Ouder- en kindadviseur Uithoorn 
Opvoeden is niet altijd even makkelijk. Ieder kind is uniek en elke leeftijd vraagt weer 
andere vaardigheden van ouders. De Ouder- en kindadviseur (OKA) in Uithoorn helpt u 
graag verder bij uw vragen. De hulp van de OKA is kosteloos. Lees er hier meer over. 

 

• Palmpasen bij De Burght 
Lees hier meer over de viering van Palmpasen en het maken van Palmpaasstokken. 
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