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DDee  KKwwiikkfflliittss  
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 
 

Agenda 
di 22 september groep 5A naar De Jonge Linde 
wo 23 september groepen 1 op excursie 
ma 28 september groep 5B naar De Jonge Linde 
di 29 september groep 5C naar De Jonge Linde 
wo 30 september groepen 2 op excursie 
di 6 oktober jaarvergadering oudervereniging 
do 8 oktober informatieavond groepen 7 en 8 
ma 12 t/m vr 16 oktober herfstvakantie 
 

 
 

Wanneer thuiswerken? 
In de brief die u vorige week per mail ontving van onze directeur-bestuurder heeft u kunnen 
lezen dat wij steeds naar de actuele situatie moeten handelen. Richtlijnen veranderen, 
maatregelen worden aangescherpt en niet alles is altijd even duidelijk. Wij zien op dit moment 
een toename in het aantal afwezige leerlingen met lichte klachten, die getest worden en 
gelukkig na een goede uitslag weer naar school kunnen. Ook teamleden met 
verkoudheidsklachten laten zich zo snel mogelijk testen en tot nu toe zijn alle uitslagen 
negatief. Door het testen kan het wel zijn dat een leerkracht één à twee dagen moet wachten 
op de uitslag, wat de afgelopen drie weken heeft gezorgd voor de nodige vervangingen in 
verschillende groepen. Maar gelukkig, wij krijgen het als team rond en zijn blij het 
onderwijsproces voort te kunnen zetten. 
 
Wat te doen als een kind thuis is met klachten?  
Wij begrijpen de binnenkomende vragen of schoolwerk gemaild kan worden, werkboekjes 
door andere leerlingen thuis gebracht kunnen worden of eventueel foto’s van werk via 
Whatsapp gedeeld kunnen worden. Het is voor ons zoeken hoe wij het beste kunnen 
handelen. Fysiek onderwijs geven in de klas is waar wij voor staan.  
 
Wanneer gaan we over op digitaal thuiswerken? 

• Is uw kind verkouden of ziek, dan mag uw kind niet naar school. Volg hierbij de regels 
van het RIVM. Bel bij twijfel met de GGD of de huisarts. 

• Is uw kind ziek, dan is het niet wenselijk om thuis aan de slag te gaan. 

• Heeft uw kind milde klachten en houdt u uw kind uit voorzorg voor één of twee dagen 
thuis, dan kiezen wij nog niet voor thuisonderwijs. 
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• Is uw kind meer dan drie dagen afwezig, dan is de hieronder beschreven digitale 
omgeving geschikt voor thuisonderwijs. Dit gaat in overleg met de leerkracht van uw 
kind. 

• Voor nu zullen er geen algemene planningen en “lesbrieven per leerjaar” komen. Onze 
focus ligt op het fysieke onderwijs op school. 

 
ZuluConnect, hoe werkt digitaal thuiswerken? 
Er is afgesproken dat ZuluConnect bij langdurige afwezigheid van uw 
kind gebruikt zal worden om de vaardigheden op peil te houden. Dit 
geldt voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8. De leerlingen 
ontvangen de inloggegevens morgen op papier. Alle leerkrachten 
zullen de omgeving open zetten voor het geval dat het nodig is.  
 
In ZuluConnect staan de icoontjes van onze methodes Wereld in 
Getallen (rekenen) en Staal (taal en spelling) waarin de leerlingen kunnen werken. In principe 
hebben de leerlingen instructie gehad over de stof die daar aan bod komt.  
 
Gynzy Kids 
Daarnaast is het icoontje van “Gynzy Kids” te zien in het beginscherm van 
ZuluConnect. Ook Gynzy Kids is gelinkt aan onze methodes. 
Daarnaast kan het zijn dat de leerkracht “De Werelden” openzet voor 
uw kind. Hier kan uw kind dan adaptief in de reken-, taal- en 
spellingwereld werken. Gynzy Kids is beschikbaar voor de groepen 1 t/m 8. 
 
Handleidingen en tips 
Bij deze Kwikflits treft u de handleidingen voor ZuluConnect en Gynzy Kids aan. Daarnaast 
ontvangt u een lijst met tips voor leerlingen in de groepen 1 en 2, die langer dan drie dagen 
afwezig zijn.  
 

Informatieverstrekking 
U ontvangt elke woensdag de Kwikflits en de informatie die hierin staat is leidend. Daarnaast 
kan het zijn dat u een brief per mail ontvangt vanuit de directie. De informatie is dan specifiek 
voor wie het aangaat. Voor last-minute meldingen of praktische zaken gebruiken de 
leerkrachten Klasbord. Heeft u zich nog niet voor Klasbord aangemeld bij de groep van uw 
kind, dan vragen wij u dit zo snel mogelijk te doen. Heeft u hierbij hulp nodig, stuur dan een 
mail naar de leerkracht. 
 

Kom jij ook rugby spelen? (ingezonden bericht) 

 

 


