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DDee  KKwwiikkfflliittss  
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 
 

Agenda 
ma 17 augustus  eerste schooldag van het schooljaar 2020-2021 
ma 24 augustus informatieavond groepen 1A (19.00-19.30), 1B (20.00-20.30) 
di 25 augustus informatieavond groepen 1C (19.00-19.30), 1D (20.00-20.30) 
ma 24 augustus t/m vr 4 september kennismakingsgesprekken groepen 2 t/m 8 
ma 7 september alle leerlingen zijn vrij 
di 8 september 19.30 uur: informatieavond groepen 3 over leesontwikkeling 
 
 

  

Maandag weer naar school 
Komende maandag is de zomervakantie echt voorbij en opent onze school zijn deuren weer. 
Dit is een extra uitgave van de Kwikflits, onze wekelijkse nieuwsbrief, om onze regels omtrent 
corona duidelijk te maken. De meeste coronaregels golden ook al vóór de zomervakantie, 
maar omdat er in de tussentijd veel nieuwe leerlingen zijn ingestroomd zetten we alles nog 
een keer op een rij. 
 

Corona-huisregels op De Kwikstaart 
 
1. Naar school en weer naar huis (om 12.00 en 15.00 uur) 

Ouders kunnen hun kind naar school brengen, maar mogen niet mee naar binnen het 
schoolgebouw in om hun kind in de klas te brengen. 

• Slechts één ouder per gezin mag kinderen brengen en ophalen.  

• Ouders die ziek of verkouden zijn mogen geen kinderen brengen en ophalen. 

• Ouders moeten onderling 1,5 meter in acht nemen.  

• Zij kunnen op dat moment geen vragen stellen of berichten doorgeven aan de 
leerkracht. Ouders kunnen hiervoor wel een mail sturen naar de leerkracht 
(voornaam@dekwikstaart.nl). 

• Om drukte bij het naar binnen gaan te voorkomen, hebben wij de te gebruiken 
ingangen als volgt over de groepen verdeeld.  

 
Groepen 1  
Ouders kunnen hun kind brengen en ophalen op het voetbaldak op de eerste 
verdieping, naast de hoofdingang. De leerkracht staat daar met een bordje met het 
groepsnummer klaar. Houd rechts aan op de trap. 
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Groepen 2  
Ouders kunnen hun kind brengen en halen bij de fietsenstalling op het schoolplein, 
naast de hoofdingang. De leerkracht staat daar met een bordje met het 
groepsnummer klaar. 
 
Groepen 3 en 4 
Ouders kunnen hun kind brengen en ophalen op het schoolplein bij het hek van 
Solidoe, naast de hoofdingang. De leerkracht staat daar met een bordje met het 
groepsnummer klaar. 
 
Groepen 5 tot en met 8 
De kinderen komen vanaf groep 6 het liefst zelfstandig naar school. De kinderen 
lopen zelfstandig de school in. Op de eerste schooldag staan de leerkrachten van 
deze groepen in het atrium om de leerlingen te begroeten. 
 
Naar huis 

• Aan het einde van de schooldag kunnen ouders hun kind weer op dezelfde 
plek, als hierboven vermeld, ophalen. De groepen 5 tot en met 8 komen 
zelfstandig naar buiten. 

• 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. Spreek met uw kind af waar u gaat staan. 

 

2. Hygiënemaatregelen en veiligheid 
Hieronder volgen de noodzakelijke hygiënemaatregelen. 

• Wij volgen zo veel mogelijk de regels van het RIVM. 

• 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 zeeppompjes, papieren handdoekjes en 
schoonmaaksprays. 

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

• Bij verkoudheid of ziekte moet uw kind thuis blijven. Kinderen in de groepen 1 en 
2 met een snotneus mogen wel naar school. 

• 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. 

• 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 wij u het 
brengen en ophalen 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 na 
lestijd. 

• Jarige kinderen mogen voorlopig alleen verpakte traktaties uitdelen aan de eigen 
klasgenoten en gaan niet meer de andere groepen rond. 

• Wij proberen het aantal bezoeken van volwassenen in de school zo veel te 
beperken. Daarom komen ouders in principe niet het schoolgebouw in. Soms 
maken we hierop een uitzondering, bijvoorbeeld bij oudergesprekken en 
kennismakingsgesprekken. 

 

3. Stel uw vragen aan de leerkracht 
Wij verzoeken u uw eventuele vragen over het bovenstaande of andere zaken te 
stellen via een mail aan de leerkracht van uw kind (voornaam@dekwikstaart.nl).  
 

 


