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Agenda 
do 17 januari schoonmaakavond groepen 1 en 2, 19.15-20.15 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 
wo 23 januari voorleesontbijt in de groepen 1 en 2 (ontbijtje mee) 
wo 23 januari t/m vr 1 februari Nationale Voorleesdagen  
do 24 januari  excursie groepen 4 naar NEMO (lunch mee) 
di 12 februari adviesgesprekken groepen 8 
do 14 februari adviesgesprekken groepen 8 
ma 18 t/m vr 22 februari krokusvakantie 
ma 25 t/m wo 27 februari studiedagen, alle leerlingen zijn vrij 
vr 1 maart rapport mee 
di 5 maart rapportgesprekken 
do 7 maart rapportgesprekken 
 
 

Alweer de tweede schoolweek van 2019! 
Duidelijk is dat de tijd sneller gaat dan dat ik naar ouders kan communiceren. Zoals u weet, 
hadden wij op 7 januari een studiedag. De thema’s van deze studiedag waren het schoolplan, 
het leesonderwijs en de techniekmaand. Dat laatste heeft u de afgelopen weken al kunnen 
zien en misschien ook meegemaakt, of zelfs aan meegeholpen. Het is ontzettend mooi om te 
zien hoe het dierenrijk een voorbeeld is voor technische innovaties. De andere twee 
onderdelen van de studiedag behoeven wat meer toelichting, omdat de inhoud niet meteen 
merkbaar of zichtbaar is. 
 
Het schoolplan dat wij als school iedere vier jaar moeten maken, geeft aan wat wij als school 
de komende jaren willen verbeteren, versterken of veranderen. Het schoolplan komt voort uit 
het Koersplan en dat is de strategische richting van de Stichting Wijzer aan de Amstel (tot 
december ICBO-SKOK en vanaf januari is daar ook de SJU bij gekomen).  
 
Anderhalf jaar geleden zijn de stichtingen SKOK en ICBO gestart met het maken van het 
Koersplan. Dat heeft onder meer een poster opgeleverd waarin we vijf thema’s van groot 
belang vinden en deze vijf thema’s zijn: 
 
Als titel:  Durf jezelf te zijn 

 Leren jezelf te zijn 

 Leren met de beste leerkrachten 

 Leren in een professionele cultuur 

 Leren in de maatschappij  

 Leren vanuit een eigenzinnig profiel  
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De poster van het Koersplan vindt u als bijlage bij deze Kwikflits. Vanuit het Koersplan hebben 
wij als school de opdracht om dit te vertalen naar het schoolplan. Daar zijn wij vorig jaar 
januari mee begonnen, door teambreed te bespreken hoe wij deze vijf thema’s kunnen 
vertalen naar ons handelen. De thema’s zijn als volgt vertaald en wederom op een poster 
gezet: 
 
Als titel: Zet je puzzel op koers 

 Eigenaarschap van de leerlingen in het leren (leren jezelf te zijn) 

 Professionalisering van het team (leren in een professionele cultuur) 

 Kwaliteit van de lessen en leeromgeving (leren met de beste leerkrachten) 

 Koersgericht partnerschap (leren in de maatschappij) 

 Bewust en onderbouwd onderwijs (leren vanuit een eigenzinnig profiel) 
 
Het doel is om de hierboven benoemde thema’s waar te maken. Er zijn vanuit het team 
werkgroepen samengesteld, die hun theoretische kennis over de verschillende thema’s 
hebben vergroot en met aanbevelingen zijn gekomen richting het team. Deze aanbevelingen 
zijn zichtbaar gemaakt op de bijgevoegde poster (deze zit in de laatste fase van ontwikkeling) 
en we weten hierdoor wat de richting is de komende jaren.  
 
Een belangrijke component is de onderbouwing van ons handelen en het vergroten van onze 
kennis. De visualisering wordt gedaan door middel van puzzelstukken. De puzzelstukken 
symboliseren dat wat we doen in verbinding staat tot het grotere geheel. Tegelijk is ieder 
puzzelstuk een uitwerking van een van de thema’s. De puzzelstukken zijn zichtbaar op de 
poster van het schoolplan.  
 
De bedoeling van het schoolplan is om het te vertalen naar een jaarplan, zodat we niet alles in 
een keer aanpakken, maar dat we het haalbaar maken en kunnen realiseren. De eerste stap 
is ons professioneel handelen, dat we willen versterken door bewuster te zijn over de vraag: 
doen we wat we zeggen en kunnen we onderbouwen waarom. Het gaat om de professionele 
dialoog over ons handelen, maar ook over de scholing ter versterking van ons handelen.  
 
Het is als directeur onwijs gaaf om te zien hoe gedreven het team aan het werk is gegaan, 
hoeveel boeken over onderwijs, didaktiek, leergemeenschappen en over het dieper denken 
van hand tot hand zijn gegaan. De bedoeling is dat we tussen nu en de krokusvakantie de 
posters kunnen tonen en dat u weet waar wij ons de komende jaren op gaan focussen. De 
inhoudelijke slag die we gestart zijn, is het geven van professionele feedback: wat waardeer ik 
in het handelen van de ander en wat vind ik sterk? Dit leverde mooie, waardevolle, maar 
bovenal onderwijsinhoudelijke gesprekken op. 
 
Naast dit deel hebben we tijdens de studiedag ook een gerichte stap gezet in het 
professionele gesprek over ons lees- en taalonderwijs. Vier collega’s zijn zich aan het 
specialiseren op het gebied van taal en lezen en hebben vanuit hun studie de opdracht om 
een taal- en leesbeleidsplan te schrijven. Daarvoor hebben ze input nodig en tijdens deze 
studiedag hebben we die input ook gegeven. Deze feedback wordt omgezet in beleidslijnen, 
theoretische verhandelingen en een gerichte aanpak. 
 
Als laatste onderwerp was een toelichting op de techniekweek en het klaarzetten van de zaal 
voor MadSience. Het was een intensieve, onderwijsinhoudelijke dag. 
Boudewijn van Stuijvenberg 
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De podiumavonden zijn ingedeeld 
Nog even en dan kunt u weer genieten van het spectaculaire optreden van uw kind(eren) in de 
groepen 2 tot en met 7. Wij hebben dit jaar de volgende indeling van de groepen gemaakt.  
 

rood wit blauw 

Dinsdag 2 april Woensdag 3 april Donderdag 4 april 

2B Marga/Mieke 2C Vera/Betty 2A Nathalie 

3B Mark 3C Lyske/Ria 3A Charissa/Jacquelien 

4B Suzanne/Paula 4C Donna/Tamara/Boudewijn 4A Wesley/Suzanne 

5B Sanne/Jantien 5C Iris 5A Tom/Nicole 

6B Annemieke 6A Alma/Inge 6C Danique 

7A Rinze 7C Jacqueline 7B Arnout 
 
U kunt nu alvast noteren dat de deuren van het Alkwin Kollege om 18.15 uur open gaan en 
dat we rond 20.30 uur de avond afsluiten. Zoals u misschien al weet, krijgt u maximaal twee 
toegangskaartjes per gezin per avond uitgereikt. In verband met de brandveiligheid worden 
kinderen op schoot niet toegestaan. We rekenen op uw begrip hiervoor. 
 
Try-outs 
Er is een try out voorstelling in het atrium van De Kwikstaart voor andere belangstellenden 
(max. twee kaartjes per kind).  
 
Groep rood: dinsdag 2 april aanvang:   9.45 uur 
Groep wit:  woensdag   3 april aanvang:  9.45 uur 
Groep blauw: donderdag  4 april aanvang:  9.45 uur 
 

Meld uw peuter op tijd aan voor de basisschool 
Heeft u een kind dat volgend schooljaar vier jaar wordt en nog niet op De Kwikstaart is 
aangemeld, dan kunt u een afspraak maken met Boudewijn van Stuijvenberg. Voor het maken 
van een afspraak kunt u bellen met de secretaresse, Marion Buiten, op maandag en 
woensdag van 8.30 tot 15.00 uur of mailen naar marion@dekwikstaart.nl. 
 

De Nationale Voorleesdagen 
Leesbevordering blijft ook dit jaar een speerpunt op De Kwikstaart. Van 23 januari tot en met 2 
februari zijn De Nationale Voorleesdagen en natuurlijk kunnen wij dit niet onopgemerkt voorbij 
laten gaan.  

 
 
Dit jaar richten wij ons tijdens de voorleesdagen op de groepen 1 en 2. Om het extra feestelijk 
te maken, mogen de kinderen van de groepen 1 en 2 op woensdag 23 januari een ontbijtje 
mee nemen naar school, zodat ze tijdens het voorlezen hun ontbijt kunnen eten. Tijdens het 
ontbijt zou het leuk zijn als er vaders en/of moeders komen voorlezen. Vindt u het leuk om bij 
ons voor te lezen, geeft u dit dan aan bij de leerkracht van uw kind. 
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Mad Science komt terug met te gekke nieuwe lessen! 
(herhaald bericht) 

Na een knallende aftrap met een spectaculaire, nieuwe 
science show op 8 januari 2019, kunnen leerlingen van de 
groepen 3 t/m 8 zich inschrijven voor de naschoolse 
wetenschap- en techniekcursus.  
 
De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor 
deelname ook geschikt is voor kinderen die al eerder 
hebben meegedaan. De cursus is op dinsdag om 15:30 
uur, vanaf 29 januari 2019. 
De lessen duren een uur.  

 
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de 
wondere wereld van experimenten, proefjes en demonstraties. 
Elke les staat een nieuw thema centraal en wordt de 
wetenschap en techniek die daarachter zit uitgelegd. Uiteraard 
gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte 
wetenschapper! Na afloop van de show is de cursusinformatie 
aan de kinderen meegegeven.  
 
Minimaal 15 en maximaal 24 kinderen per cursusgroep. Inschrijven kan tot en met 21 januari 
2019. Schrijf alvast in op https://nederland.madscience.org/ 
 

Levensbeschouwelijke vorming 
Na de kerstvakantie zijn we weer begonnen met een nieuw thema van Hemel en Aarde: 
JOZEF. Het verhaal over Jozef is een van de rijkste en boeiendste verhalen uit het jodendom, 
christendom en de islam. De lievelingszoon van Jacob, door zijn broers in een put gegooid en 
verkocht als slaaf, in Egypte aangenomen in een topfunctie en later gevangen genomen, en 
uiteindelijk als onderkoning herenigd met zijn broers. Er is een film van Disney hierover 
gemaakt en ook Joop van den Ende haalde de musical van Andrew Lloyd Webber naar 
Nederland. 
 
In de onder-, midden- en bovenbouw wordt het verhaal over Jozef in 3 lessen uitgebreid 
verteld, aangepast aan het niveau van de kinderen. In de verhalen over Jozef spelen dromen 
een grote rol. Eerst droomt hij over zijn eigen toekomst, later legt hij de dromen van de 
schenker en de bakker van de farao uit. In de overige lessen verkennen we met de kinderen 
hun eigen dromen, we gaan nadenken over wat ze zouden kunnen betekenen. Er komen ook 
heel wat emoties aan de verhalen te pas. Jaloezie, verraad, onrecht en ontroering om er een 
paar te noemen. In de lessen gaan we op sommige van die emoties in. In de onderbouw 
verkennen we hoe het voelt om de schuld te krijgen van iets wat je niet gedaan hebt. In de 
middenbouw bekijken we wat jaloezie eigenlijk betekent en met je doet. In de bovenbouw 
gaan we nadenken over hoe het werkt in groepen, hoe prettig en soms ook hinderlijk het is om 
onderdeel te zijn van een groep. Het zullen vast weer inspirerende lessen worden! 
 
Ganzenbord 
 
Jozef gooide altijd hoge ogen. 
Maar puur geluk duurt zelden levenslang. 
Eerst kwam de put, vervolgens het gevang  
en toen de dood. Een mooie droom vervlogen 
en Jakob de bedrieger zelf bedrogen. 
 
Maar dit bleek niet het einde van het spel. 
Wie dood is mag gewoon opnieuw beginnen 
en zou het spel nog best eens kunnen winnen. 
Daar gaat ie weer, de slimste van het stel, 
lacht Onze Lieve Heer. Die komt er wel! 

https://nederland.madscience.org/

