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Agenda 
vr 10 maart : rapport groepen 3 t/m 7 
ma 13 t/m vr 17 maart : rapportgesprekken groepen 3 t/m 7 
ma 13 maart : theatervoorstelling groepen 5 en 6 
do 6 april : paasviering 
vr 7 april : Goede Vrijdag, alle leerlingen zijn vrij 
ma 10 april : Tweede Paasdag, alle leerlingen zijn vrij 
di 18 en wo 19 april : Cito Eindtoets groepen 8 
vr 21 april : Koningsspelen 
ma 24 april t/m vr 5 mei : meivakantie 

 
 

Meld uw kind op tijd aan voor de basisschool 
U kunt uw kind aanmelden vanaf de tweede verjaardag. Voor kinderen die geboren zijn in de 
tweede helft van 2020 zijn er nog maar enkele plekken vrij. Heeft u een kind dat in die periode 
geboren is en nog niet bij ons is aangemeld, dan raden wij u aan dit deze week te regelen. Voor 
het schooljaar 2023-2024 zijn er geen plekken meer vrij. 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.  
 

Tussenstand bedrag voor de slachtoffers van de aardbeving 
 
Inmiddels hebben wij het binnen-
gekomen geld geteld en gedoneerd aan 
giro 555.  
 
Wij zijn heel blij met alle leerlingen de 
zich (lezend) hebben ingezet om hun 
steentje bij te dragen. De actie loopt nog 
tot vrijdag 17 maart. Tot nu toe is er een 

mooi bedrag van € 1.112,45 

opgehaald! Wat een prachtig resultaat al! 
 

 

iSocial voor de groepen 5 en 6 
Op maandag 13 maart krijgen de groepen 5 en 6 een theatervoorstelling van de theatergroep 
Zwerm. De voorstelling heet “iSocial”. Hieronder de inhoud van de voorstelling:  
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Het leven van jongeren speelt zich voor een 
steeds groter deel online af. Deze steeds 
veranderende online wereld is voor de 
gemiddelde volwassene nauwelijks bij te 
benen. Maar hoe worden jongeren hier 
wegwijs in? De voorstelling iSocial volgt 
Naomi, Nick en Femke, drie middelbare 
scholieren die hun weg proberen te vinden in 
de wereld van internet en social media. Wat 
zet je er wel op en wat absoluut niet? Wat is 
veilig? Hoe weet je of iemand echt is? Wat doe 
je als je moeder een gênante kinderfoto van 
jou online zet? Al deze vragen komen voorbij 
in de voorstelling iSocial.  
 
Na de voorstelling is er een interactief nagesprek. De acteurs zijn dan gespreksleiders. Zij 
worden hier intensief in getraind. Daardoor zijn ze goed in het creëren van een veilige sfeer, 
waarin iedereen de ruimte krijgt om deel te nemen aan een eerlijk en open gesprek over deze 
constant veranderende onderwerpen. Thema’s die aan bod komen zijn: privacy, cyberpesten, 
online do’s en dont’s, sexting, online identiteit en alles wat verder bij deze online wereld hoort. 
De voorstelling iSocial en het interactieve nagesprek zijn een fijne basis om aan te kunnen 
refereren in de lessen mediawijsheid. 
 

Schaaktoernooi voor basisscholen 
Afgelopen zondag was het zover, zeven teams van De 
Kwikstaart schaakten tegen teams van andere basisscholen in 
het Herman Wesselink College in Amstelveen. Er deden in 
totaal 38 teams mee aan dit toernooi. 
 
In de ruimten waar ze aan het schaken waren, kon je een speld 
horen vallen, wat werd er hard nagedacht en wat waren 
sommige partijen spannend om naar te kijken! We zijn trots op 
alle schakers, nog nooit eerder hebben er zoveel teams van 
onze school meegedaan. Heel leuk! 
Alle teams hebben goed hun best gedaan, twee teams hebben 
zich geplaatst voor de halve finale eind maart in Amsterdam, 
een knappe prestatie. Veel succes bij de volgende ronde! 
 


