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DDee  KKwwiikkfflliittss  
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 
 

Agenda 
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 
 
 
 

De Kwikstaart is weer open 
Afgelopen maandag zijn we weer begonnen met les te geven op school. De ene helft van de 
groep startte op maandag en de andere helft op dinsdag. Het voelde ‘s morgens een klein 
beetje alsof we startten na de zomervakantie en ook weer niet, want we hebben wel zeven 
weken contact gehouden.  
 
We merkten dat we allemaal een beetje gespannen waren, ieder met zijn eigen reden. Gaat 
alles wel goed? Is iedereen er wel? Komen de ouders met hun kinderen niet te vroeg? Heeft 
iedereen zijn lunch bij zich? Voelt het wel veilig en vertrouwd? Hoe kijken de ouders naar deze 
dag? En nog veel meer van dit soort vragen. Allemaal legitieme vragen.  
 
Toen de eerste leerlingen het schoolplein opkwamen, werd opnieuw duidelijk dat we een 
onderdeel vormen van een sociale gemeenschap. Leerlingen kregen weer een glimlach van 
herkenning bij het zien van vertrouwde gezichten en namen daardoor iets makkelijker afscheid 
van hun ouders. Sommigen kwamen aangelopen alsof ze altijd al alleen naar school gingen 
en groetten ons weer als vanouds. Het was mooi om te zien dat leerlingen, maar ook ouders, 
blij waren om de school als een stip aan de horizon te zien.  
 
Je beseft dan dat de afgelopen zeven weken nogal wat hebben gevraagd van ons allen. 
Iedereen werd gedurende de afgelopen tijd geconfronteerd met veel wijzigingen. Om dan te 
zien dat alle wijzigingen om weer te kunnen starten soepel en met flexibiliteit zijn opgepakt, 
dat is een compliment waard. Ook de noodzakelijke afspraken binnen de Brede School 
Legmeer met de verschillende scholen en de opvang zijn snel gerealiseerd.  
 
Ook het team heeft alle wijzigingen en nieuwe regels in de afgelopen zeven weken over zich 
heen gekregen, op zich laten inwerken en gekeken hoe zij hiermee konden omgaan. Met 
vallen en opstaan hebben zij de meeste zaken proberen te regelen en de contacten met 
ouders en leerlingen onderhouden. Achteraf is het altijd makkelijk om kritiek te hebben, maar 
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we hebben naar kennis, kunnen en geweten gehandeld. Ik vind het dan ook belangrijk om 
naar het team toe een compliment te maken. Zij hebben dit allemaal opgepakt en uitgevoerd. 
We hebben onze focus moeten verleggen, ons werkterrein moeten aanpassen, onze 
vaardigheden moeten opschroeven en onze persoonlijke omgeving, door het videobellen, 
soms openbaar moeten stellen. Zo hebben we allemaal met dezelfde focus onze stappen 
gezet. 
 
We zullen nu stapsgewijs gaan kijken hoe we omgaan met de planning tot aan de 
zomervakantie. We gaan bekijken wat kan doorgaan, wat er aangepast moet worden of wat 
we gezien de huidige situatie moeten laten varen. We houden u hierover in de Kwikflits op de 
hoogte. Op dit moment kijken we steeds twee weken vooruit en tot dan plannen we ook de 
informatie die we met u delen. 
 
Nu het onderwijs weer op school plaatsvindt, zijn de 06-nummers van de teamleden voor 
ouders niet meer nodig. Dit zijn voor de meesten privénummers. Ik ga er daarom vanuit dat u 
ze uit uw telefoon verwijdert. 
 
We moeten als volwassenen voorlopig zo veel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar blijven 
houden. Ik hoop ik dat we met z’n allen die regels ter bescherming van elkaar zoveel mogelijk 
kunnen waarborgen. Om die reden hebben we de schooltijden, de ingangen en de routes 
aangepast om niet in de knoei te komen met de verkeerstromen van de andere scholen of met 
te veel ouders op één plek. We houden nog steeds de regels van het RIVM aan en vragen de 
ouders om voldoende afstand te houden tot elkaar op het schoolplein, dat we onze handen 
met regelmaat wassen, blijven niezen in onze elleboog en bij griep, verkoudheid of verhoging 
thuisblijven. We willen nog een paar puntjes toevoegen aan ons coronaprotocol. Hierover 
leest u meer in het volgende artikel. 
 
De komende weken zullen ook in het teken staan van de afronding van het schooljaar, voor de 
reguliere groepen maar zeker voor de groepen 8. We zijn ook al druk bezig met de opbouw 
voor het schooljaar 2020-2021, want de formatie moet rond, de onderwijsinhoud afgestemd, 
de lokaalindeling en alles wat er nog meer, normaal gesproken, moet gebeuren. 
Boudewijn van Stuijvenberg 
 

Een paar toevoegingen aan het coronaprotocol 
Vóór de meivakantie heeft u van ons uitgebreide informatie ontvangen over ons 
coronaprotocol. Na drie dagen van praktijk willen we hier nog een paar aandachtspunten aan 
toevoegen. 
 
Naar de tandarts of de dokter 
We verzoeken u bezoeken van uw kind aan de tandarts of huisarts zo veel mogelijk buiten 
lestijd in te plannen. Mocht dit niet lukken, dan vragen we u het halen en brengen van uw kind 
tijdens lestijd op tijd en duidelijk met de leerkracht af te stemmen. Dit kan via een mail aan de 
leerkracht of telefonisch voor of na lestijd.  
 
Thuisonderwijs 
Nu de leerlingen weer naar school kunnen, geven wij niet langer thuisonderwijs via 
videobellen. Voor de dagen dat leerlingen thuis zijn, krijgen zij werk mee naar huis. Dit zal per 
leerjaar verschillen. 
 
Hoofdluiscontrole 
De hoofdluiscontrole door hulpouders op school kan nu niet doorgaan. Wij verzoeken u uw 
kind zelf op hoofdluis te controleren.  
 
Hooikoorts 
Het is duidelijk dat kinderen bij griep, koorts of verkoudheid niet naar school mogen gaan. 
Hooikoorts is voor ons soms een twijfelgeval. Als hooikoorts is vastgesteld door de huisarts, 
dan verzoeken we u dit te melden bij de leerkracht. Is er daarna nog twijfel, dan kan uw kind 
niet naar school. 
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Jeugdgezondheidszorg van de GGD is bereikbaar voor vragen 
(ingezonden bericht) 
De afgelopen periode is een rare tijd geweest voor de kinderen en voor u. Ook nu de scholen 
weer opengaan, is de situatie nog niet “terug naar normaal”.  Ook voor ons betekent dat een 
aanpassing in onze werkzaamheden. Het belangrijkste is dat we beschikbaar willen zijn voor 
de ouders en kinderen die ons nodig hebben. Dat kan zijn omdat er vragen zijn over het 
coronavirus en veiligheid. Of omdat er vragen of zorgen zijn omdat het gedrag van uw kind is 
veranderd (moeite met slapen, angstiger, snel boos, verdrietig, buikpijn zonder lichamelijke 
oorzaak, zindelijkheidsproblemen). Of misschien zijn er andere veranderingen in uw gezin die 
stress veroorzaken en waar u graag met iemand over zou willen praten. En natuurlijk kunnen 
uw vragen/zorgen ook los staan van alles wat met de uitbraak van het coronavirus heeft te 
maken. 
 
U kunt contact opnemen met: 
 

 Jeugdarts Ilse Hogerwerf  ihogerwerf@ggd.amsterdam.nl  tel nr: 06-3062 2395 

 Jeugdverpleegkundige Gertruud Nap  gnap@ggd.amsterdam.nl tel.nr. 06-13013716 
(tijdelijke vervanging van Malon Luttik) 

 
Daarnaast kunnen ouders van kleuters gebruik maken van de ouderchat  
https://chat-client-ggd-ouderchatgroeigids.serviant.nl/ 
 
Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een mooie pagina gemaakt met allerlei informatie voor 
ouders en kinderen: https://www.nji.nl/coronavirus 
 

Nieuwsbrief van Videt 
Voor de activiteiten van Videt voor de jeugd in Uithoorn klik op het onderstaande logo van 
Uithoorn voor Elkaar. 
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