
1 
 

DDee  KKwwiikkfflliittss  
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 
 

Agenda 
vr 19 juni overgangsgesprekken, lesvrije dag 
ma 22 juni overgangsgesprekken, lesvrije dag 
wo 1 juli verjaardagsfeest leerkrachten 
wo 1 juli rapport mee 
do 2 juli kennismaking met de groep en leerkracht van volgend schooljaar 
vr 3 juli alle leerlingen zijn vrij vanaf 12.00 uur 
ma 6 juli t/m vr 14 augustus zomervakantie 
 
 

  

Vanaf maandag 15 juni verandert het naar buiten gaan voor de 
groepen 1, 2 en 4 
Op dit moment zien we dat het huidige naar buiten gaan hier en daar voor veel drukte zorgt. Door 
de inrichting van het speeldak voor de groepen 1 en 2 is deze plek niet praktisch om leerlingen af 
te halen. Vanaf maandag 15 juni gelden daarom de volgende aanpassingen: 
 

 De leerlingen van de groepen 1 en 2 komen weer op de reguliere plek naar buiten, dat wil 
zeggen op het voetbaldak, naast de hoofdingang. We vragen de ouders verspreid te gaan 
staan op het dak. 

 De leerlingen van de groepen 3 gaan nog steeds via de trap bij het voetbaldak naar 
beneden en worden op de reeds bekende plekken opgehaald door de ouders.  

 De leerlingen van de groepen 4 gaan via de hoofdingang op de begane grond naar buiten.  
 
Het binnenkomen van de school ’s ochtends blijft tot de zomervakantie ongewijzigd. 
 

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.  
 

 U ontvangt vandaag via 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 verwachten slechts één ouder per kind bij het 
gesprek op school.  

 We gebruiken voor het overgangsgesprek weer het praatpapier, dat uw kind vandaag 
mee naar huis krijgt. U zet voorafgaand aan het gesprek wat u belangrijk vindt voor de 
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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. 

 

Start schooljaar 2020-2021 
Op dit moment wordt er druk gewerkt en nagedacht over het volgende schooljaar. Wat zal anders 
gaan en wat is weer als vanouds? Doordat er steeds nieuwe maatregelen nodig zijn, zien we dat 
nu nog niet alles al kan worden vastgelegd. Standaard activiteiten of logische gebruiken, waar we 
ouders voor nodig hebben, of waar we ouders bij uitnodigen, zijn nu ineens onderwerp van gesprek 
door praktische knelpunten en/of de regels van het RIVM. 
 
Dit zien we ook terug in de tussenschoolse opvang, waar een deel van de overblijfkrachten in de 
risicogroep zit en om die reden niet langer de tussenschoolse opvang kan ondersteunen. Op dit 
moment zijn we in overleg met Solidoe en met de medezeggenschapsraad over de mogelijkheden. 
Volgende week woensdag ontvangt u de Bewaarflits met de groepsindeling en zullen we u 
informeren of we weer kunnen starten met onze reguliere schooltijden. We zijn gewend om alles op 
orde te hebben in de Bewaarflits voor de start van een nieuw schooljaar en doen nog steeds ons 
best om dat ook te blijven doen, maar zullen moeten accepteren dat niet alles nu al duidelijk is. In 
de komende Kwikflitsen zullen we u verder informeren over de start van het nieuwe schooljaar. 
 

Rapport mee!  

We hebben op dit moment nog niet alle rapportmappen binnen. Mocht dat nog niet zijn gebeurd, 
zou u dat deze week dan alsnog willen regelen? 
 

De leerkrachten vieren hun verjaardag 
De laatste tijd hebben wij veel leuke activiteiten in verband met corona moeten laten vervallen, 
maar op woensdag 1 juli 2020 is het tijd voor een feestje! Op deze dag vieren de leerkrachten 
hun verjaardag met de leerlingen van hun groep. Het wordt een gezellige dag die in de groep 
gevierd wordt om op die manier dit bijzondere schooljaar toch mooi af te sluiten.  
 
Mocht u iets willen ondernemen (wat niet hoeft), wilt u het dan zo doen dat niemand zich 
buitengesloten hoeft te voelen of opgelaten? Dit is zowel voor de ouders die iets initiëren als 
voor de ouders die er moeite mee hebben van belang. En we hopen hiermee aan te geven dat 
we dit alles waarderen, maar dat we niemand in een ongemakkelijke situatie willen brengen. 
Ook op deze dag nemen we de regels van het RIVM in acht en kunnen ouders de school niet 
binnenkomen. 
 

Open dag op 20 juni bij AKU (ingezonden bericht) 
Kom naar de open dag bij AKU, Atletiek Klub 
Uithoorn, en ervaar hoe leuk en afwisselend atletiek 
is. AKU heeft een prachtige atletiekaccommodatie 
op sportpark de Randhoorn. 
 
Voor de jeugd van 6 t/m 16 jaar bieden we het 
volgende: 
- Tweemaal een circuitvorm met sprinten, 

horden, verspringen en 
kogelstoten/balwerpen. 

- Heel veel informatie over AKU en de 
mogelijkheden op onze accommodatie. 

De open dag wordt gehouden met de corona-voorschriften als leidraad. 
 
We vragen je om je van te voren aan te melden door een mail te sturen naar technische-
commissie@aku-uithoorn.nl met je voorkeur voor een tijdblok. 
- Er is een tijdblok van 14.00 – 15.00 uur. 
- En een tijdblok van 15.00 – 16.00 uur. 
Onze trainers geven al weer enige tijd training aan de jeugd en zijn ingespeeld op de huidige 
Corona-maatregelen. Kijk voor meer informatie over onze vereniging op www.aku-uithoorn.nl. 
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Nieuwsbrief van Videt (ingezonden bericht) 

Voor de nieuwsbrief van Videt van deze maand klikt u op het hiernaast 
staande logo van Uithoorn voor Elkaar. 
 

 


