
 

 

 

 

 

 

 

 

Veranderingen van groep 5 naar groep 6 

• Beheersing van de tafels 1 t/m 10 en het klokkijken 
digitaal en analoog wordt verwacht. Indien uw kind de 
tafels niet beheerst is thuis oefenen gewenst.   

• Tip: ondersteun uw kind thuis in het omgaan met 
sociale media. 

• In groep 6 verwachten wij dat de kinderen hun werk  
zelfstandig kunnen nakijken en corrigeren. 

• De herindeling heeft in groep 5 niet plaatsgevonden, 
wij verwijzen u naar eerder verstuurde brief van 24 
april 2020. 

 

 

 

 

Belangrijke data 

• Zie de Bewaarflits, jaarkalender en de wekelijkse 

Kwikflits. 

 

Elke woensdag wordt de Kwikflits verstuurd. Dit is de 

digitale informatiebrief van de school. 

Download de Klasbord app, voor leuke en specifieke 

informatie over de groep. Wij willen u vragen de berichten 

een duimpje te geven wanneer u deze heeft gelezen. 

Contact 
Basisschool De Kwikstaart 
Randhoornweg 33 
1422 WX Uithoorn 
Tel. 0297  522740 
marion@dekwikstaart.nl (administratie) 
www.dekwikstaart.nl 
Per mail kunt u ook contact opnemen met de leerkracht: 

voornaam leerkracht@dekwikstaart.nl 

 

 
 

 

 

 

 

Het schooljaar 

• Eten en drinken wordt ’s morgens door de kinderen zelf in de 
klas neergezet. 

• Op Klasbord zal worden aangegeven wanneer de kinderen een 
toets hebben.  

• Spreekbeurten worden in de klas gemaakt en thuis geoefend.  
 

Jaarbrief groep 6 

Praktische zaken 

• Elke dag nemen de kinderen een 10-uurtje mee. Geadviseerd 
wordt om water en fruit mee te geven.  

• In de week na elke vakantie worden de kinderen gecontroleerd op 
hoofdluis. Wilt u luizenouder zijn, geef dit dan aan bij de leerkracht. 

• De kinderen kunnen overblijven. Aanmelden kan via 

www.solidoe.nl 

• Af en toe worden er ouders gevraagd om te helpen bij activiteiten. 

Dit wordt gemeld in de Kwikflits en/of via Klasbord. De intekenlijst 

ligt/hangt op een goed zichtbare plek bij de klas, maar kan ook via 

de mail of Klasbord. 

• Voor het computergebruik dienen de kinderen oortjes mee te 

nemen. 

Schrijfprotocol – pennenbeleid 

Wij vragen de leerlingen om secuur met het schrijfgerei om te gaan. Wij 

verschaffen de pen één keer in groep 4 en indien nodig één keer in groep 

6. Is het potlood/ de pen tussentijds kwijt of kapot dan dient de leerling via 

de leerkracht een nieuw potlood of nieuwe pen aan te schaffen. De kosten 

hiervoor bedragen één euro.   
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