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DDee  KKwwiikkfflliittss  
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 
 

Agenda 
ma 12 t/m vr 16 oktober herfstvakantie 
ma 19 oktober t/m vr 23 oktober schoolfotograaf 
ma 26 oktober t/m do 5 november voortgangsgesprekken 
vr 6 november studiedag, alle leerlingen zijn vrij 
 
 

Onze berichtgeving over corona 
Via informele kanalen worden er vragen gesteld over mijn handelen met betrekking tot 
mogelijke corona binnen de school. Er leeft de indruk dat ik daar onjuist in handel of ouders 
niet informeer. Voor een deel klopt dit. Ik ben bij de afweging van de informatie afhankelijk van 
persoonlijke interpretatie, maar ook van mijn integriteit naar de school en/of de ouders toe, 
dan wel de leerling, dus dat gevoel kan dan kloppen. Vandaar de behoefte om mijn 
handelswijze met u te delen. De vraag is wat wij doen mochten wij leerlingen, personeel of 
ouders hebben die positief getest zijn met het coronavirus en wordt u dan wel geïnformeerd 
hierover.   
 
Als school hebben wij deze stelregel “informeer diegenen die moeten handelen, want zij 
hebben invloed op de verandering”. Dit staat ook duidelijk benoemd in de schoolgids. Deze 
stelregel maakt de lijnen kort, de informatie van belang en dan kan er door de betreffende 
personen gehandeld worden. Deze regel past ook bij de huidige richtlijnen van de GGD met 
betrekking tot Covid-19. Die richtlijnen volgen wij en hebben wij tot nu toe steeds gevolgd. 
 
De GGD geeft aan dat de leerlingen, zelfs wanneer er een besmette leerling in de groep zit, 
naar school kunnen komen, dus zonder aanpassingen van het onderwijs. Dat maakt dat wij 
steeds de afweging maken wat je dan wel moet melden en aan wie je dit moet melden. De 
werkwijze bij een besmette leerkracht is ongeveer hetzelfde. Daarin zit wel het verschil dat in 
het geval dat meerdere leerkrachten besmet zijn en in quarantaine moeten, dit van invloed 
kan zijn op de voortgang van het onderwijs. Want zijn wij in staat om de vervanging dan te 
regelen? Dan moeten we op een gegeven moment groepen naar huis sturen of in het ergste 
geval, de school sluiten. Ook dan geldt, u wordt geïnformeerd wanneer het voor u 
consequenties gaat hebben. 
 
Daarnaast staat onder ieder stuk, mocht u vragen hebben, stel deze dan en dan krijgt u, als dit 
haalbaar is een antwoord. Dus mocht u niet geïnformeerd zijn, of worden, dan is de afweging 
gemaakt of het voor u van toepassing is. Dit doen we met alle zaken, maar in het bijzonder 
met de coronavraagstukken. Afgelopen we(e)k(en), maar zeker ook maandag, waren er weer 
aanpassingen over het handelen richting Covid-19. Wat ook weer terug te zien is in de 
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handelswijze van de GGD. De GGD gaat er nu vanuit dat iedereen die positief getest is, zijn of 
haar contacten zelf informeert. Wanneer ouders besmet zijn, gaan wij er ook vanuit dat zij hun 
nauwe contacten zelf informeren, wij doen dit wanneer een leerling positief getest is. Dan 
zullen wij de groep waar de leerling in zit informeren. Ook informeren wij de groep wanneer 
een collega positief besmet is, dus diegenen die ermee te maken hebben en voor wie het 
consequenties heeft.  
 
Wij hebben één leerling gehad die positief is getest en daarbij hebben wij gehandeld volgens 
de richtlijnen en adviezen van de GGD. Daarin zit heel duidelijk de vraag wie we moeten 
informeren en wat de consequenties zijn. De GGD was/is daar duidelijk in: informeer diegenen 
die in de groep zitten. Dat hebben we ook gedaan. Daarnaast wordt steeds duidelijk 
aangegeven dat leerlingen in de leeftijd van 0-6 jaar, en nu zelfs tot 13 jaar, geen tot 
nauwelijks invloed hebben op het verspreiden van het virus, maar ook nauwelijks symptomen 
vertonen en nu ook nog minder snel worden getest.  
 
Op dit momenten laten collega’s, die lichte verschijnselen hebben van verkoudheid of mogelijk 
iets anders, zich meteen testen. Dit doen we (nog steeds) via de commerciële laboratoria, 
omdat we dan de mogelijke duur van de afwezigheid kunnen beperken. Dit hoeven we niet te 
delen, want u ondervindt hiervan geen hinder. Tot op dit moment hoeven we gelukkig over de 
uitslagen van personeel nog niets te melden.  
 
Deze situatie vraagt iedere keer om aanpassingen, maar doet ook een appel op een ieders 
handelen. De vraagstukken “voor welk stukje kun je verantwoordelijkheid nemen en waar kan 
ik invloed op hebben, of waar moet ik invloed op hebben” zijn vragen die iedere dag een paar 
keer voorbijkomen. In een school met 660 leerlingen, 450 gezinnen en 45 personeelsleden is 
het altijd balanceren. Mijn uitgangspunt is dat je mij altijd vragen kunt stellen en ik probeer die 
naar eer en geweten te beantwoorden, maar de ervaring leert ook dat je niet altijd te horen 
krijgt wat je wilt horen. Mochten er ouders zijn die twijfelen aan mijn handelen, dan sta ik open 
voor dat gesprek. 
Boudewijn van Stuijvenberg 
 

Informatieavond groepen 7 en 8 kan niet doorgaan 
Helaas moeten wij in verband met de aangescherpte coronamaatregelen de informatieavond 
voor de ouders ven de groepen 7 en 8 annuleren. Deze avond stond gepland op 8 oktober en 
zou geheel in het teken staan van de overgang van PO naar VO. Uiteraard willen wij u nog 
steeds zo goed mogelijk informeren over dit onderwerp en daarom zullen wij de 
ouders/verzorgers van deze groepen volgende week dinsdag een link sturen van de 
presentatie. Uw zoon of dochter ontvangt deze informatie in de klas. Voorts ontvangt u op 
diverse momenten uitgebreide schriftelijke informatie en mondelinge informatie tijdens de 
adviesgesprekken. 
 

Schoolgids 2020-2021 
Vanaf deze week is de schoolgids voor het schooljaar 2020-2021 beschikbaar. Alleen de 
ouders van de leerlingen in de groepen 1 ontvangen binnenkort een papieren schoolgids. De 
overige ouders kunnen de schoolgids downloaden op www.dekwikstaart.nl bij het onderdeel 
Informatie > Downloads. In het hoofdstuk Informatie schooljaar 2020-2021 is een paragraaf 
opgenomen met de wijzigingen ten opzichte van de schoolgids 2019-2020. Mocht u toch 
graag een papieren schoolgids ontvangen, dan kunt u een exemplaar afhalen bij de 
secretaresse, de conciërge of de directeur. Ook kunt u een verzoek sturen naar 
info@dekwikstaart.nl. 
 
In de schoolgids van dit schooljaar zijn de noodzakelijke maatregelen om verspreiding van het 
coronavirus te voorkomen niet opgenomen. Een overzicht van de maatregelen kunt 
downloaden op www.dekwikstaart.nl bij Informatie > Downloads. 
 

Kinderboekenweek: ‘En toen’...  
Wellicht heeft u het al gehoord van uw kind(eren). Hoewel de Kinderboekenweek landelijk 
vandaag pas van start gaat, hebben wij afgelopen maandag de Kinderboekenweek (met als 
thema: ‘En toen.... ‘) op school al geopend.  Met het ‘ren je rot’-spel legden we steeds een 
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linkje tussen een boek en een moment in de geschiedenis. In het boek kon dan het antwoord 
gevonden worden op een vraag als: “Past de zee door je brievenbus?” of “Wat voor dier is 
een velociraptor? ”.  Op de grote tijdlijn in de hal kunnen we steeds opzoeken waar het 
moment in de geschiedenis zich ongeveer afspeelde.   
 

 
 
In alle groepen zijn momenteel volop nieuwe, mooie en aantrekkelijke boeken te zien over het 
thema geschiedenis. We zetten deze in bij onze extra lessen om het lezen te bevorderen. We 
hopen dat uw kind met leeshonger thuiskomt!  
 
Omdat er dit jaar helaas geen tentoonstellingsavond en dus ook geen boekenstal van 
de Readshop zal zijn, heeft uw kind een flyer meegekregen van de Readshop. Mocht u 
besluiten om in de Kinderboekenweek een mooi kinderboek aan te schaffen dan kunt u 
wellicht overwegen om dat aldaar te doen. Een extra bezoekje aan de openbare bibliotheek is 
natuurlijk ook altijd een mooi uitje. Uw kind is tot zijn/haar 18e jaar gratis lid!   
We wensen u alvast veel leesplezier!   
 

 
  

Nieuwsbrief van Bibliotheek Amstelland 
Yes! Het is weer tijd voor de leukste week van het jaar: de Kinderboekenweek! In onze 
nieuwsbrief van deze maand vind je de leukste nieuwe boekentips waarmee we terug in de tijd 
reizen. Daarnaast besteden we aandacht aan zoekboeken en organiseren we een heel leuk 
uitje in de herfstvakantie. Nieuwsgierig geworden? Klik op de onderstaande link voor onze 
nieuwsbrief. 
https://www.debibliotheekamstelland.nl/onderwijs/tips-van-de-leesconsulent.html 
 

Uitstel jaarvergadering OV De Kwikstaart 
In de Kwikflits van vorige week heeft u de agenda kunnen zien van 
de jaarvergadering van de Oudervereniging, die gepland was op 6 
oktober. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen moeten 
we u helaas mededelen dat deze vergadering afgelast is.  
 
Achter de schermen wordt nu druk gezocht naar een goed 
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alternatief voor de agendapunten: 
• Een overzicht geven van de OV-activiteiten in het afgelopen schooljaar;  
• Toelichting geven op de daarvoor gedane bestedingen van de ouderbijdrage;  
• Een begroting voorleggen voor het schooljaar 2020/2021;  
• Een nieuw bestuur kiezen. 
 

De schoolfotograaf komt van 19 t/m 23 oktober  
(ingezonden bericht van de oudervereniging) 
De schoolfotograaf zal op De Kwikstaart zijn van 19 t/m 23 oktober aanstaande.  
Wij werken dit jaar met Maaike Cappon Fotografie, een schoolfotografe met ruime ervaring op 
basisscholen en kinderdagverblijven in deze regio en met een studio gevestigd te Aalsmeer. 
In de Kwikflits van volgende week volgt een rooster waarin u kunt terugvinden op welke dag 
uw kind(eren) op de foto gaan. 
 
Dit jaar zal zij foto’s leveren die op een leuke manier zullen afwijken van de traditionele 
schoolfotografie. Dit doet ze door een bijzondere achtergrond te gebruiken met een wit met 
blauw patroon en gebruik te maken van een stoere ton waar de kinderen op kunnen zitten. 
Het is aan te raden om uw kind in een fleurige kleur aan te kleden om het geheel sprankelend 
te maken, of juist in een witte tint als u een meer “puur” effect wilt hebben. Let ook even op de 
haardracht; mooie vlechten of staarten zijn prachtig, maar plaats ze dan liefst waar mogelijk 
aan de zijkant van het hoofd. Een vlecht op de achterzijde is niet zichtbaar op de foto. Maaike 
zal in ieder geval portretfoto’s maken (inclusief een ‘traditionele’ schoolfoto), maar ook foto’s 
waarop uw kind in zijn geheel staat.  
 
De groepsfoto wordt dit jaar anders dan u gewend bent. Er zal een foto gemaakt worden van 
ongeveer 3 kinderen staand in een kubus. Deze kubussen worden per groep samengeplakt in 
de nabewerking bij de fotograaf zodat er een volledige groepsfoto ontstaat. Dit ook met het 
oog op het feit dat er kinderen wellicht op een aantal dagen afwezig zouden kunnen zijn in 
deze onzekere tijd. Zij kunnen dan alsnog op de groepsfoto op een dag dat ze er wel zijn in de 
opnameweek. 
 
De broer/zus foto’s worden alleen van de kinderen die op school zitten gemaakt. Dit zal 
gebeuren onder schooltijd. De broer/zus foto wordt uitsluitend gemaakt na aanmelding via een 
mail naar schoolfoto@dekwikstaart.nl. Voor de foto’s wordt dezelfde achtergrond gebruikt als 
voor de individuele foto, maar in plaats van de stoere ton wordt er gebruik gemaakt van witte 
kisten. 
 
Wij hopen weer op een week met vele lachende gezichten! 
 
Groetjes 
Martine en Chantal 
Oudervereniging De Kwikstaart 
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