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DDee  KKwwiikkfflliittss  
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

Agenda 
do 20 december kerstviering 
vr 21 december ’s middags alle leerlingen vrij 
ma 24 december t/m vr 4 januari kerstvakantie 
ma 7 januari studiedag, alle leerlingen vrij 
di 8 januari eerste schooldag in 2019 
wo 16 januari groep 1C naar Mama Coelia, 11.00-12.00 uur 
vr 18 januari  groep 1B naar Mama Coelia, 09.00-10.00 uur 
vr 18 januari groep 1A naar Mama Coelia, 10.30-11.30 uur 
do 24 januari  excursie groepen 4 naar NEMO (lunch mee) 
 

 

Een kerstboodschap 
Ieder jaar zo voor de kerst voel ik toch de noodzaak 
om een korte bezinning op papier te zetten. Naar 
mate ik ouder word, kijk ik steeds een beetje anders 
naar de veranderingen in de maatschappij. Het 
afgelopen jaar heb ik me steeds meer zorgen 
gemaakt over het onderwijs. Wij willen voor onze 
kinderen goed onderwijs en een mooie plek om op 
te groeien. Dat betekent dat we een balans in ons 
leven moeten vinden. De balans tussen samen, 
maar ook af en toe voor jezelf te willen en kunnen 
zorgen.  
 
Ik zie ook dat de rol van basisschoolleraar onder 
druk staat, maar vind vooral dat dit een baan is die 
ertoe doet en een belangrijke rol speelt in de 
vorming van onze maatschappij. De wijze waarop 

we onze waarden en normen inhoud geven en overdragen, maar ook overdragen hoe wij 
vinden dat we met elkaar om moeten gaan, proberen we te doen vanuit een grote mate van 
gelijkwaardigheid en saamhorigheid. 
 
Ik zie een maatschappij waarin de “IK” steeds meer regeert, waar een Week voor het Respect, 
de Week van de Veiligheid, een Week tegen het Pesten blijkbaar gemeengoed zijn geworden, 
of anders gezegd nodig zijn. Ook zie ik dat de politiek een discussie wil voeren waarom 2 
miljard opzij kan worden gezet voor een belastingregeling voor buitenlandse investeerders, 
terwijl het onderwijs, de politie en de zorg de noodklok luiden over de achtergestelde situaties 
en waar de politiek in het politieke debat er niet voor schroomt om elkaar publiekelijk onderuit 
te halen.  
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Wij realiseren dagelijks en gedurende acht jaar onderwijs. Daarin onderwijzen we dat iedereen 
ertoe doet en dat je de kans krijgt om te worden wie je wilt zijn, maar ook dat we samen 
moeten werken om in de samenleving compromissen te maken, dat je de ander op waarde 
leert schatten en dat de vrijheid van meningsuiting een recht is, maar niet per definitie een 
plicht moet zijn. 
 
Goed voorbeeld doet goed volgen, heb ik altijd geleerd. Dan rijst mij de vraag: Wie vormt het 
voorbeeld van ons land? Zijn wij dat? Wordt van ons een duidelijk moreel kompas gevraagd? 
Vorige week donderdag mocht ik met nog vijftien schooldirecteuren in gesprek met minister 
Arie Slob van OCenW. In dat gesprek konden we aangeven hoe het in onze ogen gaat met 
het onderwijs. Ondanks dat we niet de gouden bergen kregen die we hoopten, was het een 
mooi en inhoudelijk interessant gesprek en werd ook duidelijk dat we als mens allemaal 
hetzelfde willen: een mooie wereld. We hopen dat de minister oog houdt voor de zorgen die er 
zijn, maar dat hij ook ziet, dat er pareltjes tussen zitten.  
 
We willen goed onderwijzen, vanuit een sterke kennisbasis, waar we zorgen voor een veilige 
omgeving, waar kennis tot verrijking kan zorgen en waar we de basis moeten leggen voor een 
mooie toekomst. Dit betekent dat wanneer we kunnen delen, geven en luisteren, we iets 
kunnen opbouwen, leren van elkaar en elkaar ook beter gaan begrijpen. Dit zorgt voor begrip 
en cohesie. 
 
Ik merk dat ik steeds meer van de daken wil roepen hoe belangrijk ons werk is en uw rol als 
opvoeder. Nu ben ik geen dorpsomroeper en heb ik niet de behoefte om direct op de 
barricades te gaan staan. Toch zou ik naast de jaarlijkse goede voornemens, de wensen om 
te stoppen met alles wat slecht is, ons ook willen meegeven dat het maken van een mooiere 
wereld bij onszelf begint. Ik wens iedereen voor 2019 (en eigenlijk voor het leven) een mooie, 
gezonde en gezamenlijke wereld. Voor nu, fijne feestdagen en een mooie afsluiting van dit 
jaar. 
Boudewijn van Stuijvenberg 
 

Redzaamheidslezen, wat betekent dat eigenlijk? 
Zoals u misschien wel weet, volgen wij nauwgezet de ontwikkeling van uw kind. Dat gebeurt 
met behulp van een leerlingvolgsysteem. Dat systeem 
helpt ons om ervoor te zorgen dat uw kind de 
begeleiding krijgt die het nodig heeft.  
 
Vanaf groep 3 volgen we ook de ontwikkeling op het 
gebied van het technisch lezen. Bij het technisch lezen 
gaat het er erom dat kinderen lezen wat er staat en dat 
ook nog in een vlot tempo doen. Met dat tempo is wat 
aan de hand. Officieel moeten we tegen de kinderen 
zeggen dat zij die leestoets (bladen met woordrijen) 
SNEL moeten lezen. De normen van die toets (Cito-
DMT) zijn dan ook gebaseerd op het snel hardop lezen. 
Dat is eigenlijk heel raar. Wie moet er in het dagelijkse 
leven nou foutloos SNEL hardop lezen? Dat is alleen 
de notaris.  
 
Het nadeel van de aansporing om snel te lezen is dat 
er in de loop van de tijd een vorm van racelezen 
ontstaat en kinderen jachtig en te snel gaan lezen. 
Eigenlijk zou niet het snel lezen de norm moeten zijn, 
maar het gewoon rustig en met zo weinig mogelijk 
fouten lezen. Die manier van lezen noemt men 
redzaamheidslezen. Dit jaar stappen wij over op die manier van lezen. Wij starten hiermee in 
groep 3 en zullen de ouders van deze groepen na de kerstvakantie aan de hand van een brief 
verder over het redzaamheidslezen informeren.  
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Wij horen graag uw mening over de schooltijden 
De ouders van de groepen 1 tot en met 7 hebben vandaag een mail ontvangen van de 
medezeggenschapsraad met het verzoek een kleine enquête in te vullen over de wijziging van 
de schooltijden. Mocht u de mail niet ontvangen hebben, dan kunt u dat melden via een mail 
aan marion@dekwikstaart.nl. Wij zorgen er dan voor dat u de mail alsnog ontvangt.  
 
De enquête betreft slechts één vraag en vergt dus heel weinig tijd. Wij hopen dat alle ouders 
de enquête invullen over dit belangrijke onderwerp. Alvast bedankt hiervoor! 
 

Muziekbeleving Mama Coelia voor de groepen 1 
Op woensdag 16 en vrijdag 18 januari gaan de groepen 1 naar 
Mama Coelia. Hiervoor zoeken wij ouders die kunnen rijden en 
begeleiden (Johan de Wittlaan, Uithoorn).  
 

 Groep 1A gaat vrijdag 18 januari 2019 
van 10.30 tot 11.30 uur.  

 Groep 1B gaat vrijdag 18 januari 2019 
van 09.00 tot 10.00 uur.  

 Groep 1C gaat op woensdag 16 januari 2019 

van 11.00 tot 12.00 uur.  
 
Vanaf morgen ligt er een intekenlijst in de klas van uw kind.  
 

Workshops van Solidoe in de Brede School Legmeer 
(ingezonden bericht) 
Lees hieronder meer over de nieuwe naschoolse workshops van Solidoe 
die in januari 2019 van start gaan. 
 

Workshop Gitaar  
Heb je altijd al gitaar willen spelen? Dan is deze workshop muziek maken helemaal wat voor 
jou! In vijf lessen leer je de basisvaardigheden van het gitaarspelen. 
 
Voor wie: voor alle kinderen van de Brede School Legmeer 
in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar 
Wanneer: dinsdag 29 januari, 5 en 26 februari, 12 en 26 
maart 
Hoe laat: 15.30 u-16.00 u of `16.15 u-16.45 u 
Waar: Brede School Legmeer lokaal A57 
Kosten: €15,- voor 5 lessen 
Opgeven vóór 18 januari 2019 via bsolegmeer@solidoe.nl 
 

Workshop Judo (4 t/m 7 jaar) 
In deze workshop krijgen de kinderen judolessen voor beginners. Een les van 45 minuten 
waarin de kinderen spelenderwijs in contact komen met judo. 
 
Voor wie: voor alle kinderen van de Brede School Legmeer in de leeftijd 
van 4 t/m 7 jaar 
Wanneer: donderdag 24 en 31 januari en 7, 14 en 28 februari 
Hoe laat: 16.00 u -16.45 u 
Waar: Brede School Legmeer, gymzaal 
Kosten: €15,- voor 5 lessen 
Opgeven vóór 18 januari 2019 via bsolegmeer@solidoe.nl 
 

Workshop Judo (8 t/m 12 jaar) 
In deze workshop krijgen de kinderen judolessen voor beginners. Een les van 45 minuten 
waarin de kinderen spelenderwijs in contact komen met judo. 
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Voor wie: voor alle kinderen van de Brede School Legmeer in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar 
Wanneer: donderdag 24 en 31 januari en 7, 14 en 28 februari 
Hoe laat: 16.45 u - 17.30 u 
Waar: Brede School Legmeer, gymzaal 
Kosten: €15,- voor 5 lessen 
Opgeven vóór 18 januari 2019 via bsolegmeer@solidoe.nl 
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