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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 
di 31 mei : groep 6C naar Clara Maria 
ma 6 juni : Tweede Pinksterdag, alle leerlingen vrij 
ma 13 juni : kleuterfeest groepen 1-2 / schoolreis groepen 3 t/m 7 
di 14 juni : inschrijven overgangsgesprekken 
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, 19.00-21.00 uur 
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, 16.30-20.00 uur 
vr 15 juli : alle leerlingen vrij, start zomervakantie 
ma 29 augustus : eerste schooldag schooljaar 2022-2023 
 

 

We hebben nog één vacature voor een leerkracht 
In de afgelopen weken hebben we een aantal nieuwe leerkrachten kunnen aannemen voor 
het volgende schooljaar. Op dit moment hebben we nog één fulltime vacature of twee parttime 
vacatures, die wij graag snel willen invullen. Misschien bent u zelf leerkracht of kent u iemand 
die interesse heeft in een baan op onze school, kijk dan eens naar onze vacature en ons 
promotiefilmpje. Interesse? Bel of mail dan met Boudewijn van Stuijvenberg (061263965, 
boudewijn@dekwikstaart.nl). 
 

Kunt en wilt u ons helpen? Heel graag! 
We kunnen uw hulp goed gebruiken tijdens het kleuterfeest en de sportdag. 
 

Kleuterfeest  
Op maandag 13 juni zijn de groepen 3 tot en met 7 op 
schoolreis. De groepen 1 en 2 vieren dan het kleuterfeest. 
Hiervoor hebben wij hulpouders nodig. Mocht u willen 
helpen, dan kunt u zich vanaf dinsdag 31 mei inschrijven via 
Social Schools.  
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Sportdag 
 

Op dinsdag 28 juni organiseren we de sportdag voor 
de groepen 3 tot en met 8. De sportdag duurt van 9.00 
uur tot 14.50 uur en wordt gehouden op Sportpark 
Randhoorn (Legmeervogels en AKU). Deze dag 
blijven alle kinderen en begeleiders over op het 
sportterrein. 
We zijn op zoek naar ouders die ons tijdens de 
sportdag willen helpen. Voor elke groep hebben we 

meerdere begeleiders nodig. Als u ons wilt helpen, dan kunt u een mail sturen naar 
sport@dekwikstaart.nl met vermelding van: 
 
 

• Naam ouder 

• Naam kind 

• Groep kind  

• Ik ben in het bezit van BHV:  ja / nee 

• Ik ben in het bezit van EHBO:  ja / nee 
 

Meld uw peuter op tijd aan voor de basisschool 
Heeft u een kind dat twee jaar of ouder is en nog niet op De Kwikstaart is aangemeld, dan raden 
wij u aan dit op korte termijn te regelen. U kunt een aanmeldformulier aanvragen door een mail 
te sturen naar info@dekwikstaart.nl met vermelding van de naam en geboortedatum van uw 
aan te melden kind.  
 

Groep 6C gaat op excursie 
Groep 6C gaat dinsdag 31 mei op de fiets naar de 
Amstelveense Kaasboerderij en klompenmakerij 
Clara Maria.  
 
Hier wordt de groep in drieën verdeeld. We gaan drie 
verschillende activiteiten beleven die passen binnen 
het boerenleven. We gaan kaas en klompen maken, 
in het hooi spelen en de dieren voeren.  
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