
1 
 

DDee  KKwwiikkfflliittss  
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 
 

Agenda 
27 april t/m 8 mei meivakantie 
ma 11 mei school weer open 
do 21 en vr 22 mei Hemelvaartvakantie 
ma 1 juni Tweede Pinksterdag, lesvrije dag 
vr 19 juni overgangsgesprekken, lesvrije dag (onder voorbehoud) 
ma 22 juni overgangsgesprekken, lesvrije dag (onder voorbehoud) 
vr 3 juli alle leerlingen zijn vrij 
ma 6 juli t/m vr 14 augustus zomervakantie 
 
 
 

Na de meivakantie gaat De Kwikstaart weer open 
Acht miljoen Nederlanders keken dinsdagavond naar de persconferentie van premier Rutte 
over de coronamaatregelen vanaf 28 april 2020. Ook wij zaten vol spanning te hopen op de 
mogelijkheid voor basisscholen om hun deuren weer te kunnen openen. Wij zijn dan ook blij 
met het kabinetsbesluit dat 50% van de kinderen tegelijkertijd vanaf 11 mei 2020 weer naar 
school mogen gaan.  
 
De laatste week hebben wij intern met de leerkrachten, op directieniveau binnen onze 
stichting en met de medezeggenschapsraad overlegd over de maatregelen die nodig zijn in 
deze nieuwe situatie. Voor onze school hebben wij de volgende maatregelen genomen, die 
alle gebaseerd zijn op ons streven om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te 
beperken. Wij proberen de school zo veilig mogelijk te houden voor iedereen, dat staat 
voorop. Daarnaast proberen wij de situatie werkbaar te houden.  
 
Een van de belangrijkste maatregelen is dat ouders (behalve in geval van nood) niet meer in 
de school mogen komen. Kinderen blijken minder vatbaar en besmettelijk te zijn voor het 
coronavirus dan volwassenen en ondervinden minder ernstige klachten als zij besmet raken 
door het virus. Hieronder zetten wij alle maatregelen die ingaan vanaf maandag 11 mei 2020 
voor u op een rij. 
 

1. Halvering van de groepen 
Wij hebben ervoor gekozen om elke groep in twee gelijke helften te verdelen, die niet 
tegelijkertijd op school zijn. Wat is belangrijk om te weten? 

 Elke groepshelft krijgt de ene week drie dagen les en de andere week twee 
dagen.  

25e jaargang, nummer31 
23 april 2020 
Website: www.dekwikstaart.nl 
E-mail school: info@dekwikstaart.nl 
Kopij: marion@dekwikstaart.nl 

 

mailto:marion@dekwikstaart.nl


2 
 

 Wij hebben de groepen zodanig ingedeeld dat kinderen uit één gezin op dezelfde 
dagen les hebben.  

 De groepsindeling ontvangt u morgen in een separate mail van de leerkracht van 
uw kind.  

 De groepsindeling is definitief en kan niet op verzoek van ouders gewijzigd 
worden, tenzij de school dit noodzakelijk acht. Ouders kunnen geen lesdagen 
onderling ruilen. 
 

2. Lesdagen 
Elke groepshelft krijgt de ene week drie dagen en de andere week twee dagen les en 
wel als volgt: 

 De ene groepshelft (deel I) heeft elke week les op maandag en donderdag en 
daarnaast op woensdag om de week op de volgende data: 

 

DEEL I 
Maandag 11 mei  
Woensdag 13 mei  
Donderdag 14 mei  
Maandag 18 mei  
Maandag 25 mei 
Woensdag 27 mei 
Donderdag 28 mei 
Woensdag 3 juni 
Donderdag 4 juni 
Maandag 8 juni 
Donderdag 11 juni 
Maandag 15 juni 
Woensdag 17 juni 
Donderdag 18 juni 
Donderdag 25 juni 
Maandag 29 juni  
Donderdag 2 juli 
 

 De andere groepshelft (deel II) heeft elke week les op dinsdag en vrijdag en 
daarnaast op woensdag om de week. 
 

DEEL II 
Dinsdag 12 mei 
Vrijdag 15 mei 
Dinsdag 19 mei 
Woensdag 20 mei 
Dinsdag 26 mei 
Vrijdag 29 mei 
Dinsdag 2 juni 
Vrijdag 5 juni 
Dinsdag 9 juni 
Woensdag 10 juni 
Vrijdag 12 juni 
Dinsdag 16 juni 
Dinsdag 23 juni 
Woensdag 24 juni 
Vrijdag 26 juni 
Dinsdag 30 juni 
Woensdag 1 juli 
 

3. Schooltijden, speelkwartier en lunchpauze 
In goed onderling overleg met de andere scholen en de kinderopvang in de Brede 
School Legmeer hebben wij besloten om onze schooltijden tot de zomervakantie als 
volgt aan te passen.  
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Elke schooldag begint om 9.00 uur en eindigt om 14.30 uur, 
vijf gelijke dagen van maandag tot en met vrijdag 

 

 Doordat wij wat later starten dan de andere scholen in de Brede School Legmeer, 
beperken wij de drukte rond de school. 

 De vrijwillige tussenschoolse opvang vervalt. Alle leerlingen blijven verplicht over 
en eten hun lunch in de klas samen met de leerkracht. Hierdoor hebben wij geen 
extra volwassenen in de school nodig.  

 Voor deze (tijdelijke) vorm van tussenschoolse opvang worden bij ouders geen 
kosten in rekening gebracht. Solidoe heeft de automatische incasso voor de 
tussenschoolse opvang tijdelijk gestopt. 

 Tijdens het speelkwartier ´s ochtends kunnen wij het bestaande pleinrooster 
aanhouden. 

 

4. Naar school en weer naar huis 
Ouders kunnen hun kind naar school brengen, maar mogen niet meer mee naar 
binnen het schoolgebouw in om hun kind in de klas te brengen. 

 Slechts één ouder per gezin mag kinderen brengen of ophalen. 

 Ouders kunnen hun kind brengen vanaf 8.50 uur en ophalen vanaf 14.20 uur 
en niet eerder, om drukte bij de Brede School Legmeer te voorkomen. 

 Ouders die ziek of verkouden zijn mogen geen kinderen brengen of halen. 

 Ouders moeten bij het halen en brengen 1,5 meter afstand houden.  

 Zij kunnen op dat moment geen vragen stellen of berichten doorgeven aan de 
leerkracht. Ouders kunnen hiervoor wel een mail sturen naar de leerkracht. 

 De lessen starten om 9.00 uur. Kinderen die – om welke reden dan ook – na 
dat tijdstip op school komen, moeten (laten) aanbellen bij de hoofdingang en 
worden daarna door een teamlid naar de groep gebracht. 

 Om drukte bij het naar binnen gaan te voorkomen, hebben wij de te gebruiken 
ingangen als volgt over de groepen verdeeld. Zie hiervoor ook de bijgevoegde 
plattegrond. 

 
Groepen 1 en 2 
Kinderen komen binnen via het speeldak, via de buitentrap bij SBO De Dolfijn. Bij het 
toegangshek van de buitentrap staat een leerkracht die groepjes kinderen mee naar 
binnen neemt. Ouders mogen ook met hun kind het speeldak oplopen tot de schuur 
en hun kind daar aan een leerkracht overdragen. Hou s.v.p. rechts aan op de trap. 
 
Groepen 3 en 4 
Kinderen komen binnen via het voetbaldak, via de buitentrap aan de voorzijde van de 
school. Bij het toegangshek van de buitentrap staat een leerkracht die groepjes 
kinderen mee naar binnen neemt. Ouders nemen vóór het hek afscheid van hun kind 
en houden daarbij afstand tot anderen. 
 
Groepen 5 en 6 en 8B 
Kinderen komen als het kan alleen naar school en komen binnen via de hoofdingang 
aan de voorzijde van de school.  
 
Groepen 7 en 8A en 8C 
Kinderen komen als het kan alleen naar school en komen binnen via de zijingang ter 
hoogte van de Praktijkschool Uithoorn aan het Hermelijnpad. Zij mogen daar ook hun 
fiets neerzetten. 

 
Naar huis 

 Aan het einde van de schooldag kunnen ouders hun kind weer op dezelfde 
plek als hierboven vermeld ophalen.  

 Ouders stellen zich hierbij met ruime afstand op aan de rand van het 
schoolplein en lopen niet naar hun kind toe, maar wachten tot hun kind naar 
hen toekomt. 
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 Kinderen die een of meerdere jongere broertjes of zusjes hebben, halen die 
op in de desbetreffende klas en gaan met de groep van hun jongste broertje 
of zusje naar buiten. Ouders kunnen hun kinderen dus op één plek ophalen. 

 

5. Voorschoolse, naschoolse opvang en noodopvang 
 De voorschoolse en naschoolse opvang is vanaf 11 mei 2020 weer open en 

heeft de openingstijden aan ons continurooster aangepast. 

 Binnenkort ontvangt u een aparte brief over de noodopvang vanaf 11 mei 
2020 voor kinderen van ouders met cruciale beroepen. 

 

6. Wij gaan de lessen weer opstarten 
Vanaf de eerste schooldag na de meivakantie willen wij weer “normaal” gaan 
lesgeven, zodat de leerlingen weer het vertrouwde gevoel van school terugkrijgen.  

 In eerste instantie willen wij ons vooral gaan richten op taal en rekenen, maar 
wij zullen zeker ook tijd vrij maken om met de kinderen in gesprek te gaan en 
hen te laten vertellen over de afgelopen tijd, waarin zij niet naar school 
konden gaan.  

 Langzamerhand willen vanaf groep 3 wij ook de vakken begrijpend lezen en 
schrijven weer oppakken. 

 Het is voor ons ook afwachten wat het niveau van de kinderen is en waar elk 
kind op zijn niveau behoefte aan heeft. Wij evalueren ons onderwijs elke twee 
weken en passen waar nodig aan.  

 De gymlessen en de muzieklessen van de groepen 3 tot en met 8 komen 
voorlopig te vervallen. 

 De activiteiten in de jaarkalender (schoolfotograaf, avondvierdaagse, 
theatervoorstellingen, sportdag) komen te vervallen. 

 Op de dagen dat leerlingen niet op school zijn, kunnen zij doorgaan met het 
digitaal verwerken van de lesstof en lezen in een eigen leesboek. De 
leerkrachten zullen niet meer bellen met de leerlingen. De leerkrachten laten 
u weten wat uw kind thuis kan doen. 

 

7. Materialen en Chromebooks 
Het is de bedoeling dat uw kind op de eerste lesdag zijn materialen en een eventueel 
geleende iPad weer mee naar school neemt. Een uitzondering hierop vormt het 
Chromebook dat sommige ouders van de school in bruikleen hebben. Hiervan kunnen 
kinderen voorlopig nog thuis gebruik maken.  
 

8. Hygiënemaatregelen en veiligheid 
Hieronder volgen de noodzakelijke hygiënemaatregelen. 

 Laat uw kind voordat het naar school gaat thuis naar het toilet gaan. 

 Alle kinderen moeten bij binnenkomst en daarna met regelmaat gedurende de 
dag hun handen wassen met zeep.  

 Wij blijven de kinderen wijzen op het niezen en hoesten in de elleboog en niet aan 
je gezicht zitten. Het helpt als u uw kinderen daar thuis ook op wijst. 

 Elk lokaal beschikt over desinfecterende handgel, zeeppompjes, papieren 
handdoekjes en schoonmaaksprays. 

 Elk lokaal wordt aan het einde van de schooldag door ons schoonmaakbedrijf 
schoongemaakt.  

 Wij volgen zo veel mogelijk de regels van het RIVM. 

 Bij verkoudheid of ziekte moet uw kind thuis moet blijven.  

 Als uw kind gedurende de schooldag verkouden of ziek wordt, moet u uw kind – 
ook bij twijfel - komen ophalen.  

 Mocht uw kind last hebben van hooikoorts, meld dit dan bij de leerkracht. 

 Jarige kinderen kunnen in verband met de hygiëne helaas niet langer een traktatie 
uitdelen in de klas.  
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9. Absenties 
Wij gaan ervan uit dat uw kind op de aangegeven dagen naar school komt. Mocht u 
uw kind – om welke reden dan ook – thuishouden, wilt u dit dan vóór 8.45 uur melden 
door naar school te bellen (0297-522740) of een mail te sturen naar de leerkracht? 
 

10. Vervanging van leerkrachten 
Mocht een leerkracht ziek worden, dan proberen wij vervanging te regelen. Als dat 
niet lukt, dan laten wij u dit weten en moet uw kind thuisblijven. 
 

11. Groepen 1 en groepen 8 
De ouders waarvan hun kind binnenkort voor het eerst naar school gaat in een van 
onze groepen 1 ontvangen een aparte brief, om aan hen uit te leggen hoe wij de 
kennismaking en de eerste schooldag vorm willen geven.  
 
De groepen 8 vragen ook om een speciale aanpak. En dan gaat het niet alleen om het 
lesprogramma dat zij de laatste weken van hun basisschooltijd nog gaan volgen, maar 
ook om het afscheid dat nu op een andere manier gaat plaatsvinden. Hierover 
ontvangen de ouders binnenkort bericht. 
 

12. Wanneer gaan wij weer terug naar normaal? 
Op deze vraag heeft helaas niemand antwoord. De huidige coronamaatregelen van 
het kabinet gelden tot 20 mei 2020, daarna zien wij weer verder. Wij gaan ervan uit 
dat alle bovengenoemde maatregelen gelden tot de zomervakantie. Mocht op een 
bepaald moment een aanpassing van de maatregelen noodzakelijk of mogelijk zijn, 
dan houden wij u op de hoogte. 
 

Wij hopen in deze Kwikflits zo duidelijk mogelijk alle maatregelen op een rijtje te hebben 
gezet, maar wij kunnen ons voorstellen dat u toch nog een of meerdere vragen hebt. Wij 
verzoeken u uw vragen te stellen via een mail aan de leerkracht van uw kind 
(voornaam@dekwikstaart.nl). Tot slot hopen wij dat u vertrouwen heeft in onze aanpak in 
deze ingewikkelde en bijzondere tijd. 
 


