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De Kwikflits 
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 

Agenda 
ma 20 t/m vr 24 december : alleen noodopvang  
ma 20 december t/m vr 7 januari : kerstvakantie 
ma 10 januari  : studiedag, alle leerlingen zijn vrij 
 
 
 

Wat betekent de strenge lockdown voor onze school? 
Zoals u zaterdagavond tijdens de persconferentie heeft kunnen horen, gaat Nederland 
opnieuw in een lockdown. Deze week is er noodopvang voor leerlingen van ouders met een 
cruciaal beroep. Wij hopen dat wij na de kerstvakantie op dinsdag 11 januari de school weer 
mogen openen. Hierover neemt het kabinet op maandag 3 januari een besluit. 
 
Mocht het kabinet besluiten dat de basisscholen na de kerstvakantie nog langer gesloten 
moeten blijven en wij moeten overgaan op thuisonderwijs en noodopvang, dan willen wij ons 
daarop alvast goed voorbereiden. U kunt hieronder lezen wat voor u belangrijk is om te weten. 
 

1. Als de school weer open mag na de kerstvakantie: 
Dan starten de lessen weer op dinsdag 11 januari 2022. De huidige coronamaatregelen 
blijven ongewijzigd, waarvan de belangrijkste zijn: mondkapjes in de groepen 5 t/m 8, thuis 
blijven bij klachten en testen. De groepen 1 houden hun aangepaste eindtijd. 
 

2. Als de school gesloten blijft na de kerstvakantie: 
 

Ophalen van de oefenpakketten op maandag 10 januari 
Wij verzoeken ouders en leerlingen van de groepen 1 tot en met 8 om oefenmateriaal op 
school op te halen op maandag 10 januari. Dit doen wij volgens het onderstaande schema:  
 

    Eerste letter(s) van 

 de achternaam  

 van de leerling  

  Eerste letter(s) van  

 de achternaam  

 van de leerling  

13.00 – 13.20 uur   A - Bon  14.40 – 15.00 uur   L - Mo 

13.20 – 13.40 uur   Boo - D  15.00 – 15.20 uur   Mu - P  

13.40 – 14.00 uur   E - G  15.20 – 15.40 uur   R - Sh 

14.00 – 14.20 uur   H - J 15.40 – 16.00 uur   Si - Ven 

14.20 – 14.40 uur   K   16.00 – 16.20 uur   Ver - Z 
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• In het atrium staan tasjes met pakketten oefenmaterialen per groep gereed, ook voor de 
groepen 1 en 2. Op de tasjes staat de naam van de leerling. De inhoud van de 
oefenpakketten varieert per leerjaar.  

• U of uw kind komt het atrium binnen via de RECHTERDEUR van de hoofdingang en 
verlaat het atrium via de LINKERDEUR van de hoofdingang. 

• Bij het ophalen houden wij de richtlijnen van het RIVM en de GGD aan.  

• In het atrium is een leerkracht aanwezig om mogelijke vragen te beantwoorden.  

• Mocht u vragen hebben over het materiaal, dan kunt u de leerkracht bereiken via een 
mail of Social Schools. 

 

Thuisonderwijs 
• We starten met het thuisonderwijs op dinsdag 11 januari. 

• Het thuisonderwijs varieert per leerjaar.  

• Ouders ontvangen van de leerkracht alle benodigde informatie en een planning via 
Social Schools en Teams. 

• In de groepen 3 tot en met 8 werken we vooral aan rekenen, spelling, begrijpend lezen 
en technisch lezen. Daarnaast kunnen er aanvullende opdrachten zijn, bijvoorbeeld op 
het gebied van zaakvakken, verkeer of een creatieve opdracht. 

 

Chromebook nodig? 
Voor het thuisonderwijs hebben de leerlingen naast hun papieren werk ook een digitaal device 
nodig voor de Teams-meetings. Mocht u niet de beschikking hebben over een device en 
gebruik willen maken van een van onze Chromebooks, dan kunt u een aanvraag indienen via 
dit formulier. U kunt het Chromebook tegelijk met het oefenpakket afhalen. U tekent voor 
ontvangst en bij schade, in de thuissituatie, zult u een beroep moeten doen op uw WA-
verzekering. Wij kunnen per gezin slechts één device uitlenen. 
 

Noodopvang: alleen als het niet anders kan 
Ouders kunnen hun kind aanmelden voor noodopvang via dit formulier.  
 
Belangrijk om te weten: 

• De noodopvang is er voor kinderen waarvan één of beide ouders een cruciale beroep 
hebben, waarbij die ouders geen mogelijkheid hebben om opvang anders te regelen. 
De lijst van cruciale beroepen is hier te vinden. We gaan ervan uit dat u alleen gebruik 
maakt van de noodopvang wanneer het niet anders kan.  

• Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging. 

• De noodopvang zal plaatsvinden: 
- maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 15.00 uur. 
- woensdag van 8.30 tot 12.00 uur. 

• In verband met onze planning ontvangen wij de aanmelding graag zo spoedig mogelijk 
en uiterlijk donderdag 23 december om 15.00 uur.  

• Het kabinet besluit op 3 januari of wij op 11 januari weer mogen openen. Ouders die 
hun kind nog niet voor de noodopvang hebben aangemeld, kunnen tot woensdag  
5 januari om 15.00 uur hun kind aanmelden via het bovenvermelde formulier. 

• De tussenschoolse opvang wordt verzorgd door Solidoe. 

• De regels van het RIVM blijven van kracht: thuisblijven bij klachten en testen. 

• Vragen over de noodopvang kunt u mailen naar noodopvang@dekwikstaart.nl. 
 

Ouderbijdrage 2021-2022 (bericht van de oudervereniging) 

Op 2 november jl. heeft de jaarvergadering van Oudervereniging De Kwikstaart 
plaatsgevonden. Daarin zijn de schoolactiviteiten die de oudervereniging in het afgelopen 
schooljaar heeft georganiseerd besproken en is een toelichting gegeven op de daarvoor 
gedane bestedingen van de ouderbijdrage. Ook heeft het bestuur een begroting voorgelegd 
voor het schooljaar 2021-2022. Op basis van deze begroting hebben we, met goedkeuring 
van de aanwezige leden, de ouderbijdrage voor dit schooljaar kunnen vaststellen op € 46,00 
per leerling. 
 
Inning van de ouderbijdrage door ClubCollect 
De inning van deze vrijwillige ouderbijdrage is door de oudervereniging uitbesteed aan 
ClubCollect. Ouders ontvangen in de week van 20 december per mail van ClubCollect een link 
waarmee zij op een persoonlijke (afgeschermde) pagina, de factuur kunnen inzien, 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RarQLoEUJkabtzF1TInglZXSqWSbcwpGh7HdhWwfx4tUOUZWVzVWWllYNTdFQ0dGNEU2TldPSlhPMS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RarQLoEUJkabtzF1TInglZXSqWSbcwpGh7HdhWwfx4tUN01YS1U1TlZWUU5BR0Y5VlAyU1JRWU03MC4u
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/cruciale-beroepen
mailto:noodopvang@dekwikstaart.nl
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downloaden en betalen. De betalingen lopen via IDEAL. De verwerking zal plaatsvinden 
geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b 
Wbp). Gegevens worden veilig opgeslagen en niet voor andere doeleinden dan de inning van 
de ouderbijdrage gebruikt en zullen nooit aan derden worden verstrekt. Meer informatie over 
de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect kunt u vinden op 
https://clubcollect.com/legal/privacystatement.html. Ouders die niet wensen te betalen via 
ClubCollect kunnen de ouderbijdrage ook rechtstreeks overmaken op bankrekeningnummer 
NL11ABNA0428674887 ten name van “Ouderver De Kwikstaart”, onder vermelding van de 
naam en de klas van de leerling. 
 
N.B.Mocht u vóór 1 januari geen bericht van ClubCollect hebben ontvangen en ook niet in uw 
spambox, stuurt u dan een bericht naar ovdekwikstaart@hotmail.com. 
 
De jaarlijkse ouderbijdragen maken het organiseren van de schoolactiviteiten mogelijk. Samen 
met de leerkrachten van De Kwikstaart zorgt de oudervereniging voor o.a. het 
sinterklaasfeest, de kerstviering en schoolreis. Ook sportevenementen en excursies worden 
dankzij de ouderbijdragen mogelijk gemaakt. 
 
Extra bijdrage 
Wilt u een extra bedrag schenken aan de oudervereniging, dan is dat mogelijk via dezelfde 
link. De extra giften zullen gebruikt worden voor investeringen voor informatievoorziening, 
documentatiecentrum en/of andere activiteiten van de oudervereniging.  
 
Kijk voor meer informatie in de schoolgids of op 
http://www.dekwikstaart.nl/informatie/oudervereniging. 
Vragen? Stel ze gerust via: ovdekwikstaart@hotmail.com. 
 

Kerst 2021 
Snel en tot stilstand. Alles of niets. Samen of alleen. Stip op de horizon of het moment van de 
dag. Kerst 2021. Ik kan hetzelfde stuk van vorig jaar weer tevoorschijn halen, want de tekst 
past wederom. Mocht u daar behoefte aan hebben, dan kunt u deze in ons archief vinden. 
Voor nu merk ik dat we afwachten, enigszins lamgeslagen, niet precies wetende welke kant 
het opgaat. We anticiperen en accepteren, mopperen en af en toe opperen. We hebben 
begrip, maar ook onbegrip. We zien mogelijkheden, maar ook mogelijkheden. We zijn samen 
en alleen. En zo kan ik er nog meer opsommen en ook daar heb ik mijn mening over. Net als 
velen. Soms gun ik mezelf geen mening, maar dat is zo moeilijk. Ik heb net als iedereen over 
alles een mening en dat is niet altijd makkelijk of functioneel. Althans het probleem is dat ik 
mijn mening ook wil delen. Misschien laat ik voor even mijn 
mening achterwege en ga heerlijk op de bank met een boek of 's 
avonds wegdromen bij een kerstfilm. 
 
Nu staan we op de drempel van 2022 en naast terugkijken, kijk je 
ook vooruit. Wat zou ik als doel willen stellen en welke wensen heb 
ik? Ik merk dat het er veel zijn, maar als ik echt kijk wat ik zou 
wensen, is het rust in ons hoofd en een stip op de horizon. Sinds 
zondag kwam daar weer een wens bij, vrijheid, het kunnen gaan 
en staan waar we willen met wie we willen, zonder tweedeling, 
zonder oordeel en zonder mening. Dat is een wens die boven de 
andere wensen is komen te staan. Ikzelf ben er ook nog niet, dus 
laat het dan ook maar een goed voornemen worden, want een 
wens is mooi, maar wil je hem ook uit laten komen, dan zul je er 
ook wat voor moeten doen. 
 
Ik wens iedereen een stip op de horizon, af en toe wat minder 
meningen, en een liefdevol 2022. 
Boudewijn van Stuijvenberg 
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