
1 
 

De Kwikflits 
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 

Agenda 
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 
di 28 juni : sportdag groepen 3 t/m 8 
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 : alle leerlingen vrij, start zomervakantie 
ma 29 augustus : eerste schooldag schooljaar 2022-2023 
 

 

Ingezonden bericht 
 

• Een afscheidsberichtje van de ouder-en kindadviseur 
Met een klein beetje pijn in mijn hart neem ik afscheid van mijn werkzame leven. Met 
veel plezier heb ik op De Kwikstaart met Claudia, Boudewijn, leerkrachten, ouders en 
kinderen gewerkt. Het is fijn om te merken dat iedereen in en rond de school werkt aan 
de ontwikkeling en het welzijn van  kinderen. Tuurlijk is dat een taak voor school, maar 
school kan dit niet alleen en daar heb je echt de samenwerking voor nodig! Het was niet 
altijd even makkelijk (neem de onrustige tijd van de corona), maar ook die hobbels 
werden genomen en vaak met een positief resultaat! Ik wil iedereen bedanken voor de 
fijne werktijd die ik hier heb mogen ervaren! Het gaat jullie allemaal goed en ik wens 
een ieder veel geluk, genot en succes toe! Mijn opvolgster, Roos, is vanaf 1 juni op jullie 
school aanwezig! 
Vriendelijke groet, Rita Klaphake 
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