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De Kwikflits 
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 

Agenda 
vr 3 juni : excursie groep 6A naar Clara Maria 
ma 6 juni : Tweede Pinksterdag, alle leerlingen vrij 
vr 10 juni : excursie groep 6B naar Clara Maria 
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, 16.30-19.30 uur 
vr 15 juli : alle leerlingen vrij, start zomervakantie 
ma 29 augustus : eerste schooldag schooljaar 2022-2023 
 

 

Naar Duinrell 
Maandag 13 juni gaan de 
groepen 3 t/m 7 op schoolreis 
naar Duinrell. De schooldeuren 
openen om 8.20 uur, zodat de 
kinderen en hulpouders zich in 
het eigen klaslokaal kunnen 
verzamelen. Hier krijgen de kinderen een oranje hesje en een armbandje met noodnummers. 
Vanaf 8.30 uur lopen de groepjes kinderen onder begeleiding van de hulpouder naar de 
bussen. De bussen zullen vertrekken tussen 8.40-9.00 uur. Wij vragen u met klem uw kind op 
tijd op school te brengen! Natuurlijk bent u van harte welkom ons uit te zwaaien. 
 
Uw kind neemt deze dag een rugtas voorzien van naam en klas mee. In deze tas zit een 
tussendoortje, lunch, voldoende drinken en een bidon. De kinderen nemen geen geld, telefoon 
en kostbaarheden mee. Er wordt niet gezwommen, dus zwemkleding is niet nodig. Zorgt u dat 
uw kind bij zonnig weer is ingesmeerd met zonnebrandcrème? 
 
Wij verzamelen ons vanaf 15.00 uur in het park om weer terug te gaan naar school en 
verwachten dat de bussen rond 16.30 uur weer terug zijn bij De Kwikstaart. 
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Donderdag 9 juni ontvangen de ingeschreven hulpouders via hun dochter/zoon een envelop 
met alle informatie die zij nodig hebben om er samen een geslaagde dag van te maken. Wij 
danken hen bij deze alvast voor hun inzet! 
 

Neem de rapportmap mee naar school 
Binnenkort gaan we aan de slag met het opstellen van het eindrapport. Ligt de rapportmap 
nog thuis, wilt u de map dan bij de leerkracht (laten) inleveren? Bedankt! 
 

Bericht van de leerlingenraad 
 
Peer mediators  
Vanuit de leerlingenraad is een tijdje geleden het idee geopperd om kinderen elkaar te laten 
helpen bij het oplossen van (kleine) conflicten. Leerlingbemiddeling of Peermediation wordt dit 
genoemd. Omdat wij dit als school een mooie kans vinden om mee aan de slag te gaan, is er 
de afgelopen periode binnen de leerlingenraad gekeken hoe we hier handen en voeten aan 
kunnen geven. Zo is in de groepen 5 tot en met 7 de vraag gesteld of er kinderen zijn die 
hiervoor in aanmerking wilden komen. (Dit omdat we er pas na de zomervakantie mee gaan 
starten, volgend jaar zijn dit dan de groepen 6 tot en met 8). Hieruit is een enthousiaste groep 
kinderen ontstaan die graag de training hiervoor bij juf Alma willen volgen. Hiervoor is wel de 
toestemming van de ouders/verzorgers nodig. De betreffende ouders zullen een dezer dagen 
een brief ontvangen.   
 
Afvalactie   
De inmiddels beroemde afvalactie is door groep 8 op enthousiaste wijze gestart en zij hebben 
als groepen 7 en 8 vorige week de aftrap gedaan. De groepen 5 en 6 volgen dit voorbeeld 
vanaf volgende week op en zullen een handje helpen bij het opruimen en schoonhouden van 
de schoolomgeving.   
 

Ingezonden berichten 
 

• Handbalvereniging LegmeerVogels is op zoek naar F-jes! 
Volgend seizoen willen we graag weer starten met een F-team. 
Ben jij tussen de 6 en 8 jaar oud en benieuwd of je handbal leuk 
vindt, kom dan eens langs bij onze training! Je kan vrijblijvend 
een aantal keer meetrainen om zo te ontdekken hoe leuk handbal 
is! De trainingen zijn op donderdag van 17.00 tot 18.00 uur. We 
willen je graag welkom heten dus vooraf aanmelden is fijn. 
Aanmelden kan bij de trainer, Martijn Wahlen, 0683490477. We 
hopen je te zien! 
 

• Kunstroute Zijdelveld 
In het weekend van 11 en 12 juni 2022 is het Zijdelveld in Uithoorn weer de ‘gaststraat’ 
voor creatievelingen: de Kunstroute Zijdelveld. Er is ook een leuk programma voor 
kinderen. Lees er hier meer over. 
 

• Uithoornlijn 
De werkzaamheden aan de Uithoornlijn zijn in volle gang. U leest er hier meer over. 
 

https://wijzeraandeamstel-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marion_dekwikstaart_nl/EYRjCHsbhiRHktTjyYtur7MBhK1veNkrXD4aMiPQU0O48w?e=D5mVfc
https://wijzeraandeamstel-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marion_dekwikstaart_nl/ERTj7o5iC2JKg6mk0ohm2l8BrBJmMrLvUBavC7U2UyhYbg?e=ECyfWf
https://mailchi.mp/742c0bd3d407/september-16187387?e=c1805c98fe

