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De Kwikflits 
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 

Agenda 
vr 3 februari : rapport groepen 2 en 8 
wo 8 en do 9 februari : gevonden voorwerpen in het atrium 
ma 6 t/m do 9 februari : eindadviesgesprekken groepen 8 
ma 6 t/m vr 10 februari : voortgangsgesprekken groepen 1 en 2 
do 23 en vr 24 februari : studiedagen, alle leerlingen vrij 
ma 27 februari t/m 3 maart :  voorjaarsvakantie 
ma 6 maart : intekenen voortgangsgesprekken groepen 3 t/m 7 
ma 6 maart en 7 maart : studiedagen, alle leerlingen vrij 
vr 10 maart : rapport groepen 3 t/m 7 
di 14 tot do 16 maart : rapportgesprekken groepen 3 t/m 7 
 

 
 

Laatste week EU Schoolfruit 
Vanaf september kregen alle leerlingen drie porties groenten en fruit per week. De kinderen 
hebben verschillende soorten fruit en groenten mogen proeven. En dat helemaal gratis dankzij 
financiering van de Europese Unie. Volgende week is 
de laatste week dat de kinderen schoolfruit krijgen via 
school.  
 
Zou u uw kind vanaf maandag 13 februari iedere dag 
een 10-uurtje mee willen geven? Alle dagen – behalve 
woensdag - zijn fruitdagen op onze school. Dat wil 
zeggen dat de leerlingen tijdens de ochtendpauze fruit 
(of groente) eten, dat ze van thuis hebben 
meegenomen. Op woensdag kunt u ook een koek of 
iets dergelijks meegeven.  
 

Vakantierooster schooljaar 2023-20234 
De directeuren van de basisscholen in Uithoorn hebben in onderling overleg het onderstaande 
vakantierooster voor het volgende schooljaar vastgesteld. Onze gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad heeft ingestemd met dit rooster. Hierbij komen nog de lesvrije dagen 
die aan het einde van het schooljaar bekend worden gemaakt in de Bewaarflits. 
 
Herfstvakantie ma  23-10-2023 t/m vr 27-10-2023 
Kerstvakantie ma 25-12-2023 t/m vr 05-01-2024 
Krokusvakantie ma 19-02-2024 t/m vr 23-02-2024 
Pasen vr 29-03-2024 t/m ma 01-04-2024 
Meivakantie ma 29-04-2024 t/m vr 10-05-2024 
Pinksteren ma 20-05-2024 
Zomervakantie ma 22-07-2024 t/m vr 30-08-2024 
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Gevonden voorwerpen 
Kijk dan even bij de gevonden voorwerpen in het atrium van woensdag 8 en donderdag  
9 februari. Daarna gaan de spullen naar de kringloopwinkel. 
 

Ingezonden berichten 
 

• Ouder- en kindadviseur 
Voor al uw vragen over het opgroeien, het opvoeden, het ouderschap en de ontwikkeling 
van kinderen tussen de 0-12 jaar kunt u kosteloos terecht bij de ouder- en kindadviseur van 
Uithoorn voor Elkaar. U leest er meer over in deze flyer. Er is ook Engelstalige flyer. 

 

• Nieuwsbrief van Videt 
Lees hier meer over de activeiten van Videt voor de jeugd in Uithoorn. 

 

• Musical4daagse in de vakantie 
Tijdens de voorjaarsvakantie kunnen kinderen de magie van de Schouwburg Amstelveen 
ontdekken tijdens de Musical4daagse. U leest er hier meer over.  

 

https://wijzeraandeamstel-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marion_dekwikstaart_nl/EQJZVRKOWRJPg_QPvjzhABYBHGacvQygebnXq7b2XKYzpQ?e=yuetQq
https://wijzeraandeamstel-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marion_dekwikstaart_nl/Ecu9PlzH9ftAo5DSSE9M-LQB0u-tS3NhCLdxTtHYMiXHKg?e=Ajo7vx
https://mailchi.mp/90a6be5274e0/uithoornvoorelkaar-9552425?e=973153f121
https://wijzeraandeamstel-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marion_dekwikstaart_nl/EXVbt1n7TlpEs6dsP1j9BXABhiwaDgfvNrncjJH4FRJ00w?e=P1pcAp

