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DDee  KKwwiikkfflliittss  
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 
 

Agenda 
ma 1 juni Tweede Pinksterdag, lesvrije dag 
ma 8 juni de school gaat weer volledig open, aangepaste schooltijden 
vr 19 juni overgangsgesprekken, lesvrije dag 
ma 22 juni overgangsgesprekken, lesvrije dag 
do 2 juli kennismaking met de groep en leerkracht van volgend schooljaar 
wo 1 juli rapport mee 
vr 3 juli alle leerlingen zijn vrij vanaf 12.00 uur 
ma 6 juli t/m vr 14 augustus zomervakantie 
 
 

Op maandag 8 juni gaat De Kwikstaart weer volledig open 
Vanaf maandag 8 juni 2020 worden de coronamaatregelen in het basisonderwijs aangepast. De 
basisscholen gaan weer volledig open en alle leerlingen gaan weer vijf dagen per week naar 
school.  
 

Wat betekent dit voor het protocol van De Kwikstaart? 
We zijn blij dat alle leerlingen de laatste vijf weken weer naar school kunnen gaan. Op onze 
school houden we, in verband met de veiligheid van ons allen, tot de zomervakantie de 
onderstaande coronamaatregelen aan. De voornaamste wijziging is de vrije woensdagmiddag! 
 
Tot nu toe zien we dat zowel de leerlingen als de ouders zich heel goed houden aan de 
regels. Daar zijn we heel blij mee en ook voor de laatste weken van het schooljaar vragen we 
opnieuw om uw begrip voor het feit dat we hier en daar op een andere manier moeten werken. 
Alvast hartelijk dank hiervoor! 
 

1. De schooltijden 

Tot de zomervakantie gelden de volgende schooltijden: 
 

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 9.00 – 14.30 uur 
Woensdag: 9.00 – 12.00 uur 

 

 Alle leerlingen blijven verplicht over en lunchen met de leerkracht in de klas. 
Hiervoor worden bij ouders geen kosten in rekening gebracht.  

 

2. Naar school en weer naar huis 
Het advies blijft ongewijzigd.  
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 Ouders kunnen hun kind(eren) naar school brengen, maar mogen niet mee 
naar binnen. 

 Eén ouder per gezin brengt of haalt zijn kind(eren). 

 Ouders kunnen hun kind(eren) brengen vanaf 8.50 uur en ophalen vanaf 
14.20 uur. We verzoeken u met klem uw kind niet eerder te brengen! 

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

 Ouders kunnen vragen stellen of berichten doorgeven via een mail aan de 
leerkracht. 

 Volwassenen houden het advies om 1,5 meter afstand te houden in acht. 

 Om drukte bij het naar binnen gaan te voorkomen, hebben we de te gebruiken 
ingangen als volgt over de groepen verdeeld: 

 
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, 6, 7 en 8 
Kinderen komen, als het kan, alleen naar school en gaan via de hoofdingang aan de 
voorzijde van de school naar binnen. 
 
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. Ze lopen niet naar hun kind toe, maar wachten tot hun kind naar 
hen toekomt. 

 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. 

 

3. We blijven ons richten op taal en rekenen 
 In de laatste weken van het schooljaar blijven we ons vooral bezig houden 

met taal, spelling, lezen en rekenen. De gymlessen van de groepen 3 tot en 
met 8 gaan volgens het protocol primair onderwijs weer van start. 

 De resterende activiteiten in de jaarkalender zoals de sportdag, de 
schoonmaakavond/bedankborrel en het jubileumfeest komen helaas te 
vervallen. 
 

4. Hygiënemaatregelen en veiligheid 
Hieronder volgen nog een keer de noodzakelijke hygiënemaatregelen. Deze 
maatregelen blijven ongewijzigd, op de traktaties na! 

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

 We blijven de kinderen wijzen op het regelmatig handen wassen, 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.  

 We volgen zo veel mogelijk de regels van het RIVM. 

 Bij verkoudheid of ziekte moet uw kind thuis moet blijven.  
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 Bij verkoudheid of ziekte kunnen oudergesprekken niet doorgaan.  

 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 konden tot nu toe, in verband met de hygiëne, helaas niet 
langer een traktatie uitdelen in de klas. Hier maken we een kleine aanpassing: 
een verpakte traktatie is toegestaan, bijvoorbeeld een zakje chips. 

 

5. Geleende Chromebooks en iPads weer inleveren 
Het is de bedoeling dat uw kind eind volgende week een eventueel geleende iPad of 
Chromebook weer mee naar school neemt en inlevert bij de leerkracht.  
 

6. Groepen 8 nemen afscheid 
De leerkrachten van de groepen 8 zijn op dit moment bezig met het organiseren van 
een leuk afscheid voor hun leerlingen. Doordat het schoolkamp en de 
afscheidsmusical dit jaar niet kunnen doorgaan, bedenken we een leuk en gezellig 
alternatief. Zodra het programma rond is, ontvangen de ouders van deze leerlingen 
hierover bericht. 
 

Overgangsgesprekken op vrijdag 19 juni en maandag 22 juni 
Op vrijdag 19 juni en maandag 22 juni 2020 hebben 
we overgangsgesprekken met alle ouders van de 
groepen 1 tot en met 7. We hebben besloten deze 
gesprekken wel te laten doorgaan middels een 
aangepaste werkwijze. 
 

 Het overgangsgesprek is bedoeld om het 
schooljaar af te ronden en aan te geven wat voor 
de ouders, de leerkracht en de leerling van belang 
is voor het volgende schooljaar. We bespreken 
wat succesvol was en wat aandacht behoeft. 

 De leerlingen hebben deze twee dagen geen les 
maar worden vanaf groep 5 verzocht om aan te sluiten bij het gesprek. Voor de groepen 
3 en 4 is het facultatief.  

 De gesprekken vinden plaats tussen 8.30 uur en 16.30 uur en duren maximaal een 
kwartier. Vóór de coronatijd kon u hiervoor op school inschrijven. Nu kiezen we voor 
een andere werkwijze. U heeft helaas niet meer de mogelijkheid om zelf een dag en 
tijdstip te kiezen. U ontvangt woensdag 10 juni 2020 van de leerkracht via de mail of 
Klasbord een uitnodiging voor het overgangsgesprek. U kunt voor het gesprek met uw 
kind naar school komen of ervoor kiezen het gesprek te voeren via videobellen. Dit 
laatste spreekt u van tevoren af met de leerkracht via een mail 
(“voornaam”@dekwikstaart.nl). We houden bij de planning van de gesprekken rekening 
met broertjes en zusjes binnen één gezin door ze op dezelfde dag in te plannen en 
daarbij de huidige halve groependeling aan te houden.  

 We verwachten slechts één ouder per kind bij het gesprek op school.  

 Bij verkoudheid, koorts, hoesten of niezen kan het gesprek niet doorgaan.  

 Om voldoende afstand te kunnen houden, zullen we zorgen voor duidelijke looproutes 
binnen de school. We verzoeken u de bij de groep behorende ingang en uitgang te 
gebruiken (zie hierboven) en ongeveer vijf minuten voor het gesprek de school binnen 
te komen. 

 We gebruiken voor het overgangsgesprek weer het praatpapier, dat uw kind woensdag 
10 juni 2020 mee naar huis krijgt. U zet voorafgaand aan het gesprek wat u belangrijk 
vindt voor de volgende leerkracht op papier. Ouders die het gesprek online voeren, 
verzoeken wij ervoor te zorgen dat het praatpapier op donderdag 18 juni bij de 
leerkracht is. Tijdens dit gesprek wordt dit besproken met de huidige leerkracht en 
mogelijk aangevuld. Het gesprek is daarmee ook een afsluitend gesprek voor dit 
schooljaar. 

 Het praatpapier blijft achter op school en wordt door de huidige leerkracht overgedragen 
aan de volgende leerkracht. Het praatpapier wordt begin volgend schooljaar in de 



 

4 
 

rapportmap opgenomen, zodat altijd terug te zien is welke onderwerpen voor u als 
ouder, maar ook voor de leerkracht belangrijk zijn. 
 

In juni CITO-toetsen voor spelling en rekenen 
Door de sluiting van de scholen en het geven van afstandsonderwijs, hebben we keuzes 
moeten maken in het aanbod van ons onderwijsprogramma. We hebben ons in de afgelopen 
periode geconcentreerd op het onderwijs van de kernvakken. Onder de kernvakken verstaan 
we op dit moment de vakken spelling en rekenen. Voor deze kernvakken is het voor ons en 
voor u belangrijk om te zien welke vaardigheden de leerlingen beheersen en aan welke 
vaardigheden we het komend schooljaar nog extra aandacht moeten besteden. We nemen dit 
schooljaar in juni alleen de CITO-toetsen voor spelling en rekenen af. De scores van CITO-
toetsen geven een beeld van wat uw kind beheerst van deze vaardigheden op dit moment 
onder de huidige omstandigheden.  
 

Een aangepast rapport 
Aangezien de leerlingen na het laatste rapport een lange tijd niet op school zijn geweest en 
we op een andere manier het contact met onze leerlingen hebben onderhouden, doen we een 
aanpassing aan het eindrapport. Omdat we vinden dat het schooljaar wel afgesloten moet 
worden met een rapport, zowel voor de leerlingen als voor de ouders, hebben we een 
alternatief rapport gemaakt dat past bij deze tijd. Het aangepaste rapport zal bestaan uit:  

 Ik-rapport (met aanpassing) 

 Cognitieve ontwikkeling (met aanpassing) 

 Spelling en rekenen (zonder aanpassing) 

 CITO grafieken van spelling en rekenen (zonder aanpassing) 

 Facultatief: in het zonnetje 
 
In de rapportmap blijft het winterrapport zitten, aangezien niet alles terug te zien is op het 
zomerrapport. Om wat meer tijd te hebben voor het maken van het rapport hebben we 
besloten het mee te geven op woensdag 1 juli in plaats van vrijdag 26 juni.   
 

Groep 7 op weg naar het voortgezet onderwijs 
Het indicatieadvies van groep 7 dat begin maart 2020 gegeven is, is gebaseerd op ons CITO 
leerlingvolgsysteem van de afgelopen schooljaren. De scores van de CITO-toetsen aan het 
einde van groep 7 kunnen op dit moment echter een ander beeld geven van uw kind dan we 
verwachten of gewend zijn van uw kind. We kiezen er daarom voor om in het eerste halfjaar 
van groep 8 de mogelijkheid aan te bieden van de NIO-toets. De NIO-toets is een 
onafhankelijke intelligentietest, die bepaalt welke mogelijkheden uw kind in huis heeft. Aan het 
begin van volgend schooljaar volgt meer informatie hierover. Door het hanteren van meerdere 
bronnen, zoals de observaties van de leerkracht, de methodegebonden resultaten, de CITO-
scores vanaf groep 6, 7 en 8 en de uitslag van de NIO kunnen we tot een betrouwbaar 
eindadvies voor het voortgezet onderwijs komen. 
 

Vrijdag 3 juli ’s middags vrij 
In een paar Kwikflitsen is in de agenda vermeld dat de school al op vrijdag 3 juli gesloten is in 
verband met de zomervakantie. Dat is niet juist en willen we daarom graag hiermee 
rechtzetten. De vakantie start op vrijdag 3 juli om 12.00 uur. 
 

Avondvierdaagse home edition 
(bericht van de oudervereniging) 
Langzaam komt het ‘normale’ weer terug, al zal het nog 
wel even duren voor alles weer terug is bij het oude. 
Versoepeling van de regels komt eraan, dit ging ook niet 
aan de organisatie van de avondvierdaagse voorbij. 
De avondvierdaagse zoals we hem kennen gaat dit jaar 
niet meer gebeuren maar er komt een alternatief: 
Avond4Daagse – the Home edition. 
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Lijkt het je leuk om de vierdaagse alsnog te lopen? Dat kan! Via onderstaande link kun je je 
aanmelden voor deze speciale editie. Ook vind je hier allerlei antwoorden op vragen met 
betrekking tot de Covid-19. 
 
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition 
 

Neem gauw een kijkje, meld je aan en haal hem alsnog 
binnen, die medaille! 
 
Alvast veel wandelplezier namens de Avond4Daagse 
commissie van De Kwikstaart. 
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