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De Kwikflits 
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 

Agenda 
vr 3 december : Sinterklaasviering, vanaf 12.30 uur vrij 
do 23 december : kerstviering 
vr 24 december : alle leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij 
ma 27 december t/m 
vr 7 januari : kerstvakantie 
ma 10 januari  : studiedag, alle leerlingen zijn vrij 
 
 

Sinterklaas op De Kwikstaart  
Aanstaande vrijdag 3 december is het eindelijk zover! 
Sinterklaas heeft ons laten weten dat hij, ondanks alle 
ontwikkelingen, De Kwikstaart een bezoek komt brengen! We 
hebben het programma hier en daar wat moeten aanpassen, 
maar we zijn vooral heel blij voor alle kinderen dat het feest kan 
doorgaan!  
 
Sinterwil en Sinternout zouden nog steeds allebei heel graag de 
beste hulp van Sinterklaas willen zijn. Wie zal vrijdag de 
gelukkige worden? Of worden ze het misschien wel allebei?  
 
De kinderen zullen de aankomst van de Sint volgen vanuit hun 
klaslokaal op het digibord. Daarna zullen de kinderen van de 
groepen 1 tot en met 4 een bezoekje brengen aan de Sint in het 
atrium.  
 
De kinderen van de groepen 5 tot en met 8 zullen deze dag 
vieren met de zelfgemaakte surprises. Op donderdagochtend 
verwachten wij de surprises op school, zodat we alles alvast een 
mooi plekje in de klas kunnen geven. Voor de kinderen die vrijdag helaas niet op school 
kunnen komen, hebben we een mooie oplossing kunnen vinden. De ouders van de kinderen 
van de groepen 5 tot en met 8 kunnen hier meer over lezen in het bericht op Social Schools.   
 
De kinderen van de groepen 1 hebben op donderdag pietengym en de kinderen van de 
groepen 2, 3 en 4 hebben op vrijdag pietengym. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind die dag 
gymschoenen/gymspullen mee heeft?   
 
De school gaat vrijdag om 12.30 uur uit en alle leerlingen zijn 's middags vrij. We gaan er met 
elkaar een gezellige dag van maken! Verder wensen wij iedereen alvast een hele fijne 
pakjesavond! 
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Corona 
De afgelopen weken zijn er veel brieven aan ouders gestuurd over besmette leerlingen of 
leerkrachten. Aan de ene kant was dit logisch, want we wilden u graag laten weten hoe het 
met de besmettingen gaat. De keerzijde hiervan was dat de brieven soms voor onrust bij 
ouders zorgden. Na overleg met de medezeggenschapsraad en het managementteam gaat 
het vanaf nu als volgt:  
 

• De leerkracht registreert het als een leerling absent is door een positieve test van de 
GGD. 

• De leerkracht zal hiervan een melding maken in Social Schools, zodat u als ouder 
alert kunt zijn op eventuele klachten bij uw eigen zoon of dochter. 

• Bij meerdere besmettingen in een groep wordt er overlegd met de GGD wat te doen.  

• Wanneer een hele groep in quarantaine moet, dan ontvangen de ouders een brief.  

• We zullen het in Social Schools melden wanneer de groep weer compleet is.  
 
De regels van het RIVM en de GGD blijven voor ons gelden: 

• Thuisblijven bij klachten. 

• Bij klachten laten testen bij de GGD. 

• Handen wassen. 

• Niezen in je elleboog. 
 
De GGD raadt aan alleen te testen als kinderen klachten hebben die passen bij Corona zoals  

• verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn  

• hoesten  

• benauwdheid of kortademigheid   

• verhoging of koorts   

• plotseling verlies van reuk en/of smaak.   
 
Mocht u of uw kind bovenstaande klachten hebben, maak dan een testafspraak bij de GGD 
via 0800-2035. Gebruik bij klachten nooit een zelftest. Totdat de testuitslag bekend is, blijft uw 
kind thuis en heeft geen contact met mensen buiten het huishouden.   
 

Kerst op De Kwikstaart 
We vroegen een paar weken geleden of ouders ons maandagavond kunnen helpen met het 
versieren van de school. Dit passen we aan. Het team zal aankomende vrijdagmiddag, na het 
vertrek van de Goedheiligman, de school in kerstsfeer brengen, samen met een aantal ouders 
van de kerstcommissie. 
 
Daarnaast hadden we het idee om een kerstkoor van leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8 
tijdens de kerstviering te laten optreden. Door de huidige maatregelen zal dit helaas niet 
lukken.  
 
Uiteraard gaan we kerst wel vieren in de klas. Hoe we dat gaan doen, hoort u binnenkort. 
 

Ingezonden berichten 
Van onze relaties ontvingen we de volgende informatie. 

• Leesplezier voor leerlingen die moeite hebben met lezen! 
Voor kinderen die moeite hebben met lezen, bijvoorbeeld door dyslexie, TOS, ADHD, 
een fysieke of visuele beperking, kan lezen moeilijk zijn. Superboek kan deze 
kinderen helpen met de jeugdcollectie van Passend Lezen. Lees er hier meer over of 
op www.superboek.nl. 
 
 

https://wijzeraandeamstel-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marion_dekwikstaart_nl/EeZmSYN2TthNq6rky-86IWYB3eCmbjhAGDuKIBK8znol0A?e=s7u9KC
http://www.superboek.nl/

