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Agenda 
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 
 
 

De Kwikstaart maakt een promotiefilm 
Zoals u weet, zijn wij druk op zoek naar 
nieuwe leerkrachten om onze vacatures 
in te vullen. Om kandidaten voor 
vacatures en stages, maar ook nieuwe 
ouders en nieuwe leerlingen, een 
duidelijke indruk van onze school te 
geven, zijn wij bezig met de 
voorbereiding van een promotiefilm voor 
onze website.  
 
Deze film gaat een beeld geven van wat De Kwikstaart bijzonder en aantrekkelijk maakt en 
waar we trots op zijn. Hierbij willen we de sfeer, ons onderwijs, de inrichting, de omgeving en 
de leerlingenraad zo goed mogelijk weergeven. De film wordt opgenomen in de week van 19 
tot en met 22 april. Hierbij komen ook leerlingen in beeld. Mocht u - om welke reden dan ook - 
willen voorkomen dat uw kind(eren) in de promotiefilm in beeld komen, dan kunt u dit uiterlijk 
woensdag 13 april aan ons doorgeven via een mail aan de leerkracht(en) van uw kind(eren). 
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Onderwijs en opvang voor Oekraïense kinderen in Uithoorn 
In Uithoorn is met diverse partijen – de gemeente, onderwijs, opvang, sport etc. - gesproken 
over de opvang en het onderwijs aan Oekraïense kinderen. In dit overleg is zo breed mogelijk 
gekeken naar de behoefte en mogelijkheden. Vrijdagochtend 8 april is er een 
informatiebijeenkomst. Lees er hier mee over. Ook gastgezinnen wordt gevraagd hun 
Oekraïense gasten op deze informatiebijeenkomst te wijzen.  
 

https://wijzeraandeamstel-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marion_dekwikstaart_nl/EbemPu_OXnxPnaVldbZX9zABr6O9YjX4AwvmYjHhhnKp2Q?e=hokzt8

