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De Kwikflits 
Nieuwsbrief van  
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Agenda 
ma 19 oktober t/m do 22 oktober schoolfotograaf 
ma 26 oktober t/m do 5 november voortgangsgesprekken 
vr 6 november studiedag, alle leerlingen zijn vrij 
vr 4 december Sinterklaasviering 
ma 7 december aanbrengen kerstversiering 
do 17 december kerstviering en kerstdiner 
vr 18 december alle leerlingen zijn ’s middags vrij 
ma 21 december t/m v 4 januari kerstvakantie 
ma 4 januari studiedag, alle leerlingen zijn vrij 

 
 

Voortgangsgesprekken in Microsoft Teams 
Van maandag 26 oktober tot en met donderdag 5 november vinden de voortgangsgesprekken 
plaats. U heeft zich hiervoor digitaal kunnen inschrijven. In verband met de aanscherping van 
de regels rond corona en het verkleinen van de contactmomenten, hebben wij besloten deze 
gesprekken, voor nu, online te voeren. De leerkracht zal u uitnodigen voor een gesprek via 
Microsoft Teams.  
 
De leerkracht stuurt u een uitnodiging, met daarin de tijd van het gesprek en de link die u dan 
moet openen. Deze uitnodiging gaat naar de, bij ons bekende, mailadressen van de 
ouders/verzorgers. Wanneer u de uitnodiging opent, staat er in de link het woord “deelnemen”, 
daarop klikt u en dan zal de leerkracht u toelaten in het gesprek. In de link wordt de vraag 
gesteld om openen in webbrowser of app. Wij adviseren om de webbrowser aan te klikken, 
dan kunt u camera en geluid openen. 
 
De leerkrachten zullen het praatpapier vandaag mee naar huis geven, zodat u thuis kunt 
bespreken en noteren wat u met de leerkracht wilt bespreken. Wilt u het praatpapier vóór 
maandag weer via uw kind inleveren op school? Hartelijk dank hiervoor. Tip: maak een foto 
van het praatpapier, zodat u weet wat u hebt opgeschreven om te bespreken. 
 
De leerlingen van de groepen 3 en 4 mogen (als de ouders dat prettig vinden) aanschuiven bij 
het gesprek. De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 verwachten we tijdens het gesprek.  

 

Communicatie 
Als school merken wij in deze onzekere coronatijd hoe groot het gemis is om u fysiek op 
school te spreken. Een kort gesprek bij de deur van de klas, een kijkje in de klas voordat de 

26e jaargang, nummer 9 
21-10-2020 
Website: www.dekwikstaart.nl 
E-mail school: info@dekwikstaart.nl 
Kopij: marion@dekwikstaart.nl 

 

mailto:marion@dekwikstaart.nl


2 
 

bel gaat of even binnenlopen na school is niet meer mogelijk. Daarnaast gaat er nu meer 
digitale post uit dan voorheen en schrijft u zich als ouder in voor oudergesprekken op een 
digitale inschrijflijst. Deze ontwikkelingen hebben ons nog kritischer doen kijken naar de 
huidige manier van informeren, maar ook naar de mogelijkheden op digitaal vlak. Daar is in 
onze ogen winst uit te halen. Om die reden zullen we tussen nu en januari achter de 
schermen een nieuw informatieplatform gaan implementeren. Eerst wordt het team 
geïnstrueerd en vanaf januari zullen we u informeren. De app vervangt vanaf dat moment 
Klasbord en biedt onder andere de mogelijkheid om digitaal afspraken te plannen, 
ziekmeldingen door te geven en nog veel meer. 
 
De nieuwe app heet Social Schools. Hieronder ziet u nogmaals kort de afwegingen en de 
voordelen die tot deze keuze hebben geleid.  

 
Social Schools! 
Met de doelen en wensen zijn wij tot de volgende conclusies gekomen: 
 

• De app Social Schools gaat 
Klasbord vervangen! 

• Alle informatie op zowel 
schoolniveau als groepsniveau zal 
via Social Schools lopen. 

• De Kwikflits (nieuwsbrief) zal in eerste instantie als PDF document verstuurd worden 
middels Social Schools. 

• U kunt als ouder in de app de beeldgebruik voorkeuren van uw kind aangeven (AVG).  

• Er is een gesprekkenplanner en digitaal intekenen voor oudergesprekken is nu ook 
mogelijk. 

• U krijgt als ouder pushberichten vanuit de app, inclusief het onderwerp van het 
bericht. 

• U kunt als ouder een persoonlijk bericht sturen en visa versa. 

• De schoolagenda is in één opslag te zien is en is te koppelen aan uw eigen agenda.  

• De oudervereniging en de medezeggenschapsraad kunnen nu ook berichten sturen. 

• Voor leerkrachten is het mogelijk om foto’s, video’s en bestanden met u te delen, 
zoals u dat van ons gewend bent bij Klasbord. 

• Ziekmeldingen kunt u doen via de app en het is dus niet meer nodig om te bellen. 
Voor een toelichting kunt u een persoonlijk bericht sturen naar de leerkracht. 
 

Dit jaar helaas geen lampionnen 
Iedere dag maken we afwegingen en keuzes naar aanleiding van de 
adviezen gegeven door de minister-president. Met als reden: Hoe 
voorkom je verspreiding van het virus. Om die reden hebben de 
groepen 1 tot en met 4 besloten dit jaar, de tijd die zij besteden aan 
het maken van een lampion, te steken in andere activiteiten. Op die 
manier hoeven ouders niet de straat op langs de deuren met hun 
kind. Gezien de huidige ontwikkelingen en om dat het maken van 
een lampion veel tijd kost, hebben wij nu al deze keuze gemaakt. We 
begrijpen dat dit op onbegrip kan stuiten, maar ook dat hoort bij de huidige situatie. Dit jaar is 
anders dan andere jaren.  
 

Mondkapjes wel of niet in de school 
De afgelopen weken is er veel gediscussieerd over het dragen van gezichtsbescherming. Het 
nut en noodzaak is een discussie waar wij ons niet aan gaan wagen. Wel is deze week de 
vraag gesteld of ouders, of externen binnen de school een mondmasker moeten dragen. Wij 
adviseren dit te doen, ook om discussie over dit onderwerp te voorkomen.  
Voor alle duidelijkheid, ons personeel heeft geen mondkapjesplicht.  
Belangrijk, en dat zien we echt de afgelopen maanden, zijn de regels van het RIVM: 

• Bij ziekte blijf je thuis 

• Was je handen regelmatig 

• Houd voldoende afstand tot elkaar. 
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Levensbeschouwelijke vorming 
Het thema na de herfstvakantie is: BOOM.  
In de lessen vragen we de kinderen om met aandacht naar bomen te kijken. Ze maken kennis 
met een rijke verzameling van bijzondere bomen die staan voor het leven, voor dankbaarheid 
en voor wijsheid. Bomen geven zuurstof, vruchten en noten, veel om dankbaar voor te zijn.   
 
De kinderen van de onderbouw hebben vaak een heel eigen manier waarop ze de dingen om 
hen heen bekijken en beleven. In de lessen verkennen de kinderen de indrukwekkende, 
sfeervolle en fantasierijke wereld van de bomen. Ze schilderen bomen, en aan de hand van 
het symbool van de levensboom verkennen ze de wortels, stam en takken. Met een Canadees 
verhaal kunnen kinderen de magie van bomen ervaren. In een andere les maken ze kennis 
met het joodse feest Toe Bisjvat, waarin bomen worden bedankt voor hun vruchten en noten.  
 
De kinderen in de middenbouw worden uitgenodigd om te verkennen welk gevoel bomen hen 
geven. Er is een les waarin ze nagaan welke boom bij hen past en waarom. In een andere les 
beelden de kinderen zich in dat zij zelf een levensboom zijn. Daarnaast maken de kinderen 
kennis met bijzondere bomen: de ‘weetboom’ in het paradijs waar Adam en Eva een vrucht 
van eten, Julianabomen die zeventig jaar geleden als een monument voor de nieuwe koningin 
zijn gepland en de baobab, een Afrikaanse boom die eruitziet alsof hij op zijn kop met de 
wortels omhoog groeit en waaromheen veel verhalen en rituelen bestaan.  
 
In de bovenbouw nodigen we de kinderen uit om eens goed te kijken naar grote, oude bomen. 
Hoe alledaags dat ook voor hen kan zijn, misschien raken ze er toch van onder de indruk. 
Soms gaat dat zo, als je bijzondere aandacht vraagt voor iets dat eigenlijk gewoon lijkt. De 
kinderen verkennen in een les het symbool van de levensboom als een verbinding tussen 
hemel en aarde. Ze maken kennis met de bodhuboom en horen het verhaal van Boeddha, die 
daaronder 49 dagen en nachten mediteerde voordat hij verlichting bereikte. En ze horen over 
een Japans feest rond de kersenbloesem, die een prachtige maar korte bloeiperiode heeft, 
waarin de kwetsbaarheid van het bestaan weerspiegeld wordt. En er is een les over de 
samenhang tussen bomen, luchtkwaliteit en het Amazonegebied.  
 

Nieuwsbrief van Videt 
Voor de nieuwsbrief van Videt klikt u op het onderstaande logo. 
 

 

https://mailchi.mp/65cb248fe09c/uithoornvoorelkaar-7995097?e=973153f121

