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De Kwikflits 
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 

Agenda 
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 22 juni : Fairplay Cup schoolvoetbal 
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 : zomerfeest 
vr 15 juli : ’s middags alle leerlingen vrij, start zomervakantie 
ma 29 augustus : eerste schooldag schooljaar 2022-2023 
 
 

Morgen paasviering in de klas 
Morgen starten we de dag met een paasontbijt, zoals u heeft 
kunnen lezen in de Kwikflits van 30 maart jl. Denkt u eraan om 
het ontbijt voor uw kind mee te geven naar school?  
 
De kinderen van de groepen 1 en 2 hebben deze dag ook een 
hard gekookt ei nodig voor de eiertikwedstrijd. Alvast bedankt 
en een vrolijk Pasen gewenst!  
 

 

Schoolvoetbal Fairplay Cup Uithoorn 2022 
Leerlingen in de groepen 5 tot en met 8 kunnen 
weer mee doen aan het schoolvoetbaltoernooi 
2022!  
 
Datum: Woensdag 22 juni 2022 
Aanvang: 9:30 uur tot 16.30 uur, prijsuitreiking is 
rond 16:30 uur. 
Locatie: Legmeervogels, Uithoorn 
Organisatie: Uithoorn voor Elkaar 
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Voor wie? Alle leerlingen van het basisonderwijs in Uithoorn in groep 5 t/m 8. 
Begeleiding: Als je mee wilt doen aan het schoolvoetbaltoernooi is het noodzakelijk dat je zelf 
een begeleider mee brengt. 
Let op! Deelname is op eigen risico! 
 
Je kunt je inschrijven via sport@dekwikstaart.nl tot en met vrijdag 22 april 2022!! In je mail 
vermeld je: 
 

• Schoolvoetbaltoernooi woensdag 22 juni 2022 

• Naam: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      Meisje / Jongen 

• Groep: _ _ _ _ _ _ A/B/C 

• Ik wil een team begeleiden:   Nee / Ja, mijn naam is: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden.  
Meester Jasper en meester Mark delen de teams in. 
 

Zomerfeest op 14 juli 
Om het schooljaar op een leuke manier af te 
ronden, zijn wij van plan (indien het weer het 
toelaat) een zomerfeest te organiseren, in en 
rond de school op donderdag 14 juli na 
schooltijd. De exacte tijden volgen nog. Dit kan 
natuurlijk niet plaatsvinden zonder de hulp van 
u als ouder. We zijn op zoek naar ouders die 
ons kunnen helpen bij:   
 

1. Catering / frisdrank 
Bent of kent u iemand met een restaurant, een goede cateraar, een foodtruck of iets 
anders dat op een culinaire wijze kan bijdragen (uiteraard tegen betaling) aan de 
feestvreugde? Dan horen wij graag van u. Aanmelden bij: inge@dekwikstaart.nl of 
alma@dekwikstaart.nl  
 

2. Assisteren bij activiteiten 
Tijdens het feest zullen er naast optredens van de kinderen ook andere activiteiten te 
doen zijn. Daarvoor hebben wij veel assistentie nodig. Binnenkort kunt u zich hiervoor 
opgeven bij de groepsleerkracht van uw kind via Social Schools. 

 
Wij hopen op veel aanmeldingen! 
De zomerfeestcommissie (Arnout, Tamara, Nina, Boudewijn, Ton, Inge, Alma, Ilonka (OV)   
 

Aangepaste schooltijd tijdens kleuterfeest 
Op maandag 13 juni hebben de groepen 1 en 2 het kleuterfeest in de school. Meer informatie 
hierover volgt. We laten u wel alvast weten dat de schooltijden die dag zijn van 8.30 tot 12.30 
uur (‘s middags zijn de kinderen vrij).  
 

Dit jaar helaas geen avondvierdaagse in Uithoorn 
Hoera, dachten wij, alle corona-restricties zijn van de baan, evenementen mogen weer. Dus 
dachten wij: Kom maar op met die avondvierdaagse! De voorbereidingen waren al in volle 
gang. Maar helaas! De overkoepelende organisatie van Avondvierdaagse Uithoorn heeft 
moeten besluiten dat ook dit jaar de avondvierdaagse in Uithoorn niet kan doorgaan in de 
vorm zoals wij hem kennen, namelijk gezamenlijk als een feestelijke gebeurtenis. Dit door alle 
wegwerkzaamheden die momenteel in het dorp gaande zijn en nog gepland staan. Wel is er 
de mogelijkheid om zelf te lopen. 
 
Wij als avondvierdaagse-commissie van De Kwikstaart vinden het 
heel jammer, zeker omdat dit voor enkele commissieleden het 
laatste jaar zal zijn om mee te helpen met de organisatie. Dat 
gezegd begrijpen we dat de veiligheid van de wandelaars voorop 
staat. Voor verdere informatie verwijzen we naar 
www.avond4daagse-uithoorn.nl 
 
Hopelijk tot volgend jaar!  
Mireille, Tamara, Cindy en Karlijn 
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Ingezonden berichten 
 

• Naschoolse workshops van Solidoe 
Solidoe biedt weer twee leuke yoga workshops aan. Voor kinderen van 4-6 jaar en van 
6-8 jaar. 

 

• Bieb & Boekennieuws 
Veel kinderen houden van strips. Wist je dat kinderen makkelijker nieuwe woorden leren 
met een plaatje erbij? Het lezen van strips is dus hartstikke goed. Strips en tijdschriften 
kun je lenen bij de bibliotheek. Lees er hier meer over. 

 

https://wijzeraandeamstel-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marion_dekwikstaart_nl/EcbJSrrZ1E5LlumWVru0LIgB4KpTYKhDFKOI3fJfcPJlyQ?e=9augeG
https://wijzeraandeamstel-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marion_dekwikstaart_nl/EatRlbn4vkFCiqwuzlexBooBn8wDu8hBABNqiBgyMJZILQ?e=pyd0Mh
https://www.debibliotheekamstelland.nl/onderwijs/tips-van-de-leesconsulent.html?utm_source=NieuwsbriefDBOS&utm_medium=email&utm_campaign=Kwikstaart

