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DDee  KKwwiikkfflliittss  
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

De Kwikflits verschijnt weer wekelijks 
Met ingang van vandaag ontvangt u weer wekelijks onze nieuwsbrief, De Kwikflits. Wij willen 
onze berichten vanaf nu zo veel mogelijk via de Kwikflits met u delen. Berichten die niet tot 
woensdag kunnen wachten, ontvangt u uiteraard per mail.  
 

Evenementen gaan niet door 
Zoals u weet heeft het kabinet bepaald dat veel evenementen in de komende tijd niet kunnen 
doorgaan. Dat heeft soms ook gevolgen voor kinderen. Wij kunnen u nu al laten weten dat in 
Uithoorn de Avondvierdaagse en het Fair Play Cup schoolvoetbaltoernooi dit jaar niet 
doorgaan. 
 

Ophalen van de oefenpakketten voor groepen 3 tot en met 8 
Afgelopen maandag hebben wij in een mail aan alle ouders van de groepen 3 tot en met 7 
gevraagd welke ouders behoefte hebben aan oefenmateriaal voor hun kind(eren) dat niet 
digitaal gedaan hoeft te worden. De ouders van de groepen 8 ontvingen een mail waarin werd 
aangekondigd dat voor alle leerlingen van de groepen 8 oefenmateriaal afgehaald kan 
worden. Voor de ouders die zich hebben aangemeld en voor alle ouders van de groepen 8 
hebben wij pakketten samengesteld die morgen, donderdag 26 maart 2020 opgehaald 
kunnen worden. Dit doen wij als volgt:  
 

 Ouders van leerlingen uit de groepen 3 tot en met 7 die zich hebben aangemeld voor 
oefenmateriaal en alle ouders van leerlingen van de groepen 8 kunnen op de voor hen 
bepaalde tijd naar school komen. Voor al deze leerlingen staat een lespakket gereed. 
Zie hiervoor het onderstaande tijdschema. 
 

 Het schema is op alfabet en hierbij gaat het om de eerste letter van de achternaam van 
uw kind(eren). 
 

 Op het schoolplein, bij de hoofdingang, zullen tasjes met pakketten oefenmaterialen per 
groep gereed staan.  
 

 Op de tasjes, waar het werk in zit, staat de naam van de leerling. 
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 Bij het ophalen houden wij de richtlijnen van het RIVM en de GGD aan.  
 

 Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.  
 

 Kom zo veel mogelijk met één gezinslid, mocht u een pakket voor iemand meenemen, 
dan is dit nog beter.  

 

 Blijf niet in groepjes bij elkaar staan op het schoolplein.  
 

 Houd u zich aan het onderstaande schema: 
  

   Letter achternaam  

van de leerling  

08:30 – 09:00 uur  A – B – C  

09:00 – 09:30 uur  D – E - F  

09:30 – 10:00 uur  G – H – I  

10:00 – 10:30 uur  J – K  

10:30 – 11:00 uur  L – M – N  

11:00 – 11:30 uur  O – P  

11:30 – 12:00 uur  R  

13:00 – 13:30 uur  S  

13:30 – 14:00 uur  T- U  

14:00 – 14:30 uur  W - Z 

14:30 – 15:00 uur  V  -Y  

  
Op het schoolplein zal een leerkracht aanwezig zijn om mogelijke vragen te beantwoorden.  
Mocht u vragen hebben over het materiaal, dan kunt u de leerkracht bereiken via een mail.  
 

Ontwikkelingen tot nu toe 
De afgelopen week, het is nog maar een week, voelt als een mensenleven. Iedereen is op 
zoek naar een nieuwe balans of een nieuwe invulling van de dag. Misschien dat de muren op 
je afkomen of dat je kinderen beter achter het behang passen, maar wellicht zorgt de nieuwe 
situatie ook voor mooie gezinsmomenten, komen puzzels weer uit de kast, worden huizen 
weer goed schoongemaakt en zijn zelfs opa’s en oma’s vaardiger geworden in het Facetimen 
of Skypen dan hun kleinkinderen. 
 
In deze Kwikflits willen wij u laten meekijken waarmee wij op dit moment bezig zijn. Achter de 
schermen zijn wij digitaal, via Facetime of met contactmomenten op zoek naar hoe wij ons 
onderwijs kunnen continueren, het contact kunnen onderhouden met de groep en wat wij 
kunnen aanbieden zonder dat ouders gek worden. 
 
Ons doel was en is om ons, in ieder geval tot 6 april, te richten op herhaling van het reeds 
gegeven onderwijs. Daarnaast wordt nu al gekeken wat wij, als wij na 6 april nog dicht zijn, 
zouden kunnen versterken. Ook zijn wij aan het bedenken hoe wij toch nieuwe stof kunnen 
aanbieden en op welke manier wij de instructie dan kunnen geven. Wij hebben daarom voor 
nu de volgende zaken als doel gesteld. 

 Wij geven leerlingen materiaal mee dat herhaling is van reeds bekende stof. Zij 
kunnen hiermee in principe zonder instructie aan de slag. 

 De groepen 1 en 2 werken op een iets andere manier, omdat zij niet werken met 
schriftelijk oefenmateriaal. De leerkrachten geven daarom wekelijks tips en ideeën 
door. 
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 Wij proberen in ieder geval één keer per week contact op te nemen met alle leerlingen 
om te horen hoe het gaat en waar nog behoefte aan is. 

 Wij hebben ouders geadviseerd om de leerlingen te laten lezen, voor ontspanning, 
leesplezier en versterking van de woordenschat. 

 Wij bieden diverse opdrachten aan waardoor niet altijd een schermmoment nodig is. 
 
Wij hebben het volgende geregeld: 

 Digitale leerpakketten. 

 Contactmomenten met de groep. 

 Pakketjes worden klaargezet, zodat leerlingen thuis andere opdrachten kunnen 
maken. 

 Chromebooks worden zo nodig uitgedeeld. 

 Opvang voor de kinderen van ouders die werken in de cruciale beroepsgroepen. 

 
De periode van na 6 april is voor ons nog onduidelijk, maar wij zijn wel alvast met het 
volgende bezig: 

 Digitale leeromgeving, op welke manier zouden wij met de groep in contact kunnen 
komen? 

 Hoe zorgen wij ervoor dat leerlingen instructie krijgen bij mogelijk nieuwe stof? 

 Hoe realiseren wij de gestelde leerdoelen, maken wij een “light” versie van de leerlijn? 
Dat betekent dat wij een rode draad uitrollen, zodat wij een aanknoping houden 
wanneer wij weer operationeel worden. 

 Hoe maken wij onderscheid tussen wat voor ons belangrijk is om over te dragen en 
wat valt onder de categorie “extra”? 

 Wat betekent de sociale isolatie voor iedereen en hoe kunnen wij hier handvatten voor 
bieden? 

 Wat geven wij mee of wat laten wij ophalen voor nu en wat bieden wij aan na de 
komende periode? 

 Hoe houden wij alle leerlingen in beeld en wat betekent het als wij weer opstarten? Op 
welke manier gaan wij verder? 

 Wat betekent het voor de “normale” processen van mogelijke doublures en overgang 
naar het volgende schooljaar? 

 
Waar lopen wij tegenaan of waar hebben wij geen antwoord op: 

 Wij zijn afhankelijk van de nieuwsgaring om verder dan twee dagen vooruit te kijken. 

 Wij weten geen van allen wat de juiste keuze is. 

 Hoe realiseren wij weer ritme en een daginvulling wanneer er nog onduidelijkheid en 
onrust is? 

 Hoe communiceren wij zodanig dat iedereen voldoende geïnformeerd wordt en het 
voor iedereen begrijpelijk is? 

 Wat doen wij met de leerlingen die anderstalig zijn of waarvan de ouders de taal niet 
machtig zijn om hun zoon of dochter te helpen? 

 Hoe zorgen wij ervoor dat leerlingen die in een minder prettige thuissituatie zitten, 
geholpen kunnen worden? 

 Hoe zorgen wij ervoor dat een overleg in een digitale omgeving efficiënt en functioneel 
kan werken?  Wat werkt wel en wat niet? 

 Wij zien dat vaste activiteiten in een schooljaar niet kunnen doorgaan. Is daar een 
passende oplossing voor, of is dat het gewoon? 

 Hoe gaan wij om met de regels vanuit de overheid en het opvangen van kinderen? 

 Hoe gaan wij straks weer opstarten? 
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Wat valt ons op? 

 Veel mensen delen met elkaar de positieve punten wat voor mooie ervaringen zorgt! 

 Wij horen dat ouders elkaar helpen en ondersteunen waar mogelijk is. 

 Er wordt veel gedeeld met de leerkrachten en we zien op Klasbord veel van de 
leerlingen. 

 Wij zijn behoorlijk gehoorzaam en wachten met z´n allen tot wij hier doorheen zijn.  

 Wij zijn op zoek naar ritme, balans en zekerheid.  

 De komende periode zal er nog steeds veel op de schouders van ouders neerkomen, 
ook het aspect van angst en onzekerheid.  

 Als team zijn wij bereikbaar, bieden wij waar mogelijk hulp en proberen onderwijs op 
afstand te realiseren. Waar nodig zullen wij u informeren. 

Wij wensen u gezondheid en ontspanning toe! 
 


