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Agenda 
do 11 juli kennismaking met de nieuwe leerkracht 
vr 12 juli 12.00 uur start zomervakantie, alle leerlingen zijn ’s middags vrij 
ma 26 augustus weer naar school 
wo 28 augustus 8.20-9.00 uur inloopochtend voor alle ouders 
vr 30 augustus 8.30-9.00 uur koffieochtend voor ouders groepen 2 en 6 
ma 2 september 19.30 uur informatieavond groepen 1 
ma 2 t/m vr 13 september kennismakingsgesprekken 
ma 16 september studiedag, alle leerlingen zijn vrij 
di 1 oktober  19.30 uur informatieavond groepen 3 over leesontwikkeling 
 
 
 

De grote vakantie lokt! 
De laatste tonen van de afscheidsavond van 
groep 8 galmen nog door het gebouw. De laatste 
huilende ouder heeft zijn of haar tranen gedroogd 
en maakt zich op voor het voortgezet onderwijs. 
Nu is het van belang om de balans op te maken.  
 
Dan kom je opnieuw tot de conclusie dat een jaar 
sneller voorbijgaat dan de formule 1 auto van 
Max Verstappen. Als je de tijd neemt om terug te 
kijken, zie je pas wat er allemaal is gebeurd. In 
ongeveer tien maanden onderwijs maak je veel 
mee. Hoogtepunten, dieptepunten, mooie 
herinneringen en ook verdrietige herinneringen. 
Nu is het zo dat u waarschijnlijk met een 
ingepakte auto voor de school staat om met 
gierende banden Uithoorn te verlaten of om 
gewoon voor de spits Nederland achter je te 
hebben. Of misschien staat u wel te wachten om het vliegtuig te halen dat jullie naar warmere 
oorden kan brengen. Of gewoon omdat het vrijdag is en de kids fijn met de auto naar huis 
kunnen om lekker de school te laten voor wat het is. Dat kan, lees dan alleen de laatste zin 
waarin ik jullie allemaal een fijne welverdiende vakantie toewens. 
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Om te beginnen was dit een behoorlijk intensief schooljaar met meerdere griepepidemieën 
waardoor de zieke collega’s in sommige gevallen niet vervangen konden worden. Er waren 
stakingen om meer salaris, zodat het salaris gelijk kan worden getrokken met het voortgezet 
onderwijs. Maar ook is ICBO gefuseerd met twee andere stichtingen en heten we nu Wijzer 
aan de Amstel. Er zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd, een onderzoek over de schooltijden 
en een onderzoek naar de tevredenheid van het team, de ouders en de leerlingen.  
 
Er is een traject gestart waardoor we nu een stichtingsbreed Koersplan hebben. Als team zijn 
we hiermee aan de slag gegaan om een schoolplan te maken, dat voor de komende vier jaar 
de richting bepaalt. Uit het schoolplan hebben we een veranderplan gemaakt waarin we 
beschrijven wat we komend schooljaar gaan aanpakken. Ook hebben we een lees-, taal-, en 
schrijfbeleidsplan geschreven met een duidelijk plan van aanpak. We hebben alle 
beleidsstukken die wettelijk verplicht zijn, nogmaals tegen het licht gehouden en aangepast. 
We hebben op onderwijsinhoudelijk gebied, door de hiervoor benoemde plannen, gezien dat 
we ons onderwijs kunnen versterken. Er zijn zeven collega’s die opleidingen hebben gevolgd 
ter verbetering van het onderwijs en de organisatie en komend schooljaar gaan we werken 
met meer specialismes. Daarnaast werd dit jaar nogmaals duidelijk dat wij als school groeien, 
wat nu al zichtbaar wordt in de grotere klassen. Sinds korte tijd werken wij zelfs met 
wachtlijsten. We kunnen op dit moment niet automatisch elke leerling plaatsen, waarvan de 
ouders komen kennismaken met de school.  
 
Naast deze organisatorische en onderwijskundige ontwikkelingen hebben we ook veel 
activiteiten gehad die ons onderwijs verrijken. Deze activiteiten zorgen voor aanvulling, plezier 
en mooie herinneringen. Te denken valt aan de Kinderboekenweek, het kleuterfeest, de 
schoolreis, het schoolkamp voor groep 8, de paasviering, het kerstfeest, theatervoorstellingen, 
de excursies, de maand van de techniek en nog veel meer.  
 
Een school is een klein dorp. Alles wat met de maatschappij en het leven te maken heeft, 
passeert de revue. Een belangrijk onderdeel van het onderwijs is om gezien en gehoord te 
worden, om je uitgedaagd te voelen en om van elkaar te leren. We zien dat kinderen aan het 
einde van ieder schooljaar weer meer vaardigheden hebben en we zien veel pareltjes.  
 
Succes van de school is ook afhankelijk van ouders. Een school kan niet zonder ouders. We 
hebben ouders in de medezeggenschapsraad die hun stinkende best hebben gedaan om ons 
te bevragen over onze keuzes of zij hebben onderzocht waar behoeftes zitten. Ook hebben zij 
gekeken hoe zij de school het beste kunnen adviseren en indien mogelijk kunnen instemmen 
met beleidsvoorstellen.  
 
Daarnaast hebben we ook de ouders van de 
oudervereniging. Zonder de oudervereniging konden wij 
veel activiteiten niet uitvoeren. Dankzij vele ouders 
kunnen we het onderwijs net wat rijker maken, wat 
leuker, wat mooier. Ook hebben we ouders gevraagd om 
ons naar excursies te brengen of te helpen bij het 
luizenpluizen. Zonder al deze hulp zou het schooljaar er 
niet zo uitgezien hebben als nu. Dank jullie wel voor jullie 
inzet!  
 
Ik ben oprecht onwijs trots op deze school. We hebben een team dat ervoor wil gaan en z’n 
best doet om goed onderwijs aan te bieden. We hebben ouders die zich in willen zetten voor 
de vele activiteiten en willen meedenken over het beleid van de school. En - last but not least - 
we hebben leerlingen die hun best doen om voor anderen op te komen, die willen groeien en 
zin hebben in een leuke schooltijd. Misschien heb ik het een en ander ietsiepietsie 
geromantiseerd, maar laat dit dan mijn dichterlijke vrijheid zijn. 
 
Vanaf hier kunt u weer lezen. Ik wens jullie allemaal een fijne vakantie en geniet van de vrije 
tijd. Tot over zes weken. 
Boudewijn van Stuijvenberg 
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Juf Vera neemt afscheid (1) 
Lieve ouders, dank jullie wel voor alle lieve kaartjes, attenties en cadeautjes. Ik ga nu van mijn 
pensioen genieten en ik koester warme herinneringen aan alles wat met De Kwikstaart te 
maken heeft. 
Vera Koch 
 

Juf Vera neemt afscheid (2) 
Na meer dan veertig jaar als kleuterjuf te hebben gewerkt op De Kwikstaart neemt juf Vera 
Koch afscheid van deze stek en gaat zij met pensioen. Dat vraagt om iets meer dan een korte 
melding. 
 
Vera wilde eigenlijk graag met de stille trom de school verlaten, het licht uitdoen, de deur op 
slot en dan de sleutel door de brievenbus. Toch voelt dat niet helemaal juist. Vera is voor mij 
twintig jaar lang een zichtbaar, betrokken, kritisch en enthousiast gezicht geweest van de 
school. Ja, twintig jaar, maar ze is toch al langer werkzaam? Dat klopt, maar dit is de tijd die ik 
met haar heb samengewerkt. De andere 24 jaar ken ik alleen van de verhalen.  
 
Om Vera te typeren denk ik aan de volgende woorden: gedegenheid, duidelijkheid, 
betrokkenheid, loyaal, duidelijk, nauwgezet, alles met ongelooflijk veel enthousiasme. Ze is 
altijd tijd in voor een praatje, neemt daar de tijd voor, al heeft ze die niet. Vera kan eindeloos 
enthousiast vertellen, waardoor je ermee rekening moet houden dat je waarschijnlijk vele 
minuten later op je volgende afspraak komt. Maar het is vaak heel gezellig, met een basis van 
zelfspot en voor de hoorder lijkt het af en toe een voordracht. Althans zo heb ik de gesprekken 
altijd ervaren.  
 
Daarnaast kent Vera veel namen van oud-leerlingen. De afgelopen jaren hebben meerdere 
oud-leerlingen hun kinderen aan ons toevertrouwd en wanneer ik met ouders tijdens de 
kennismakingsgesprekken langs het lokaal van Vera liep, dan zag zij vaak al wie het waren, 
wist ze hoe de ouders heetten en ook hoe de broers en of zussen heetten.  
 
Vera gaat nu met pensioen. Na zoveel jaren zal het raar zijn om niet meer aan het einde van 
de dag langs haar lokaal te lopen en te zeggen dat ze het niet te laat moet maken. Ook was 
Vera met regelmaat haar spullen aan het opruimen. Veertig jaar onderwijs is vaak ook veertig 
jaar materiaal en Vera had veel materiaal. Dit wilde zij ieder jaar een beetje opruimen en nu is 
het voor het echie. Al zou ze van mij nog zeker een paar jaar door mogen werken, want als 
leerkracht verstaat ze nog steeds haar vak. Ze kijkt nog steeds hoe ze haar onderwijs kan 
verbeteren en ook hoe ze haar vaardigheden up-to-date kan houden.  
 
Nu is het dan echt het moment dat Vera stopt met werken. Vera, ik wilde je niet helemaal met 
de stille trom laten vertrekken. We zijn blij dat we vrijdagmiddag in kleine kring met het team 
afscheid van je kunnen nemen. Dank je wel voor je inzet en de afgelopen jaren. De Kwikstaart 
heeft echt ook door jou kleur gekregen. 
Boudewijn van Stuijvenberg 
 

Na de zomervakantie kunt u inschrijven voor de 
kennismakingsgesprekken 
In de periode van 2 tot en met 13 september 2019 vinden de kennismakingsgesprekken plaats 
met de ouders van de groepen 2 tot en met 8. De gesprekken vinden na schooltijd plaats tot 
17.00 uur. In de eerste schoolweek kunt u hiervoor inschrijven. Zit uw kind in groep 5, 6, 7 of 8 
dan mag het ook bij het gesprek aanschuiven. 
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Etuis 
Volgend schooljaar krijgen alle leerlingen een nieuwe pen, een nieuw potlood en een 
kleurpotlodendoos. Er mag geen etui van thuis meer mee vanaf volgend jaar. Komende 
vrijdag nemen de leerlingen daarom de “oude” spullen (ook étuis) mee naar huis. 
 

De groepen 5 op bezoek in Kasteel De Haar 
Op donderdag 4 juli zijn wij met de groepen 5 op excursie geweest naar Kasteel De Haar. 

Door het kasteel, de tuinen, de hertjes en de 
wonderlijke geschiedenis waanden wij ons even in 
een andere wereld. De kinderen kregen binnen 
een rondleiding en hebben buiten een speurtocht 
gedaan. Tijdens de rondleiding hebben we een 
kijkje mogen 
nemen in de 
grote hal, de 
keuken, de 
eetzaal en een 
aantal 

slaapkamers van het kasteel en hebben we onder andere 
geleerd dat de punten aan het plafond er hangen om spoken 
te vangen. We hebben een ontzettende leuke en leerzame 
dag gehad met zijn allen, met ook nog eens prachtig weer.  
 

De vakantiebieb  
Door veel leeskilometers te maken, gaat het leesniveau met sprongen vooruit, daarnaast 
groeit ook de woordenschat van kinderen hard 
door veel te lezen. Uit onderzoek blijkt dat de 
technische leesvaardigheid van de kinderen in 
de zomervakantie terugloopt, doordat niet 
dagelijks meer geoefend wordt. Het gevolg is dat 
leerlingen bij de start in de nieuwe groep niet 
meer het niveau hebben dat ze voor de 
zomervakantie hadden. We noemen dit de 
zomerdip. Voor alle kinderen is het daarom van 
groot belang in de zomervakantie dagelijks te 
lezen om de leesvaardigheid te onderhouden.  
 
Iedere dag 15 minuten is genoeg. Het is handig 
om hiervoor een vast moment te kiezen. Een eenvoudige, ruimtebesparende manier om 
lekker te lezen in de vakantie? Met de VakantieBieb-app neem je 50 e-books overal met je 
mee. De VakantieBieb is nu open met 30 e-books voor kinderen en jongeren. Op 1 juli komen 

de e-books voor volwassenen erbij. https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html. 
 
Voor meer nieuw van de bibliotheek klik op: 
https://www.debibliotheekamstelland.nl/?utm_source=Verzendlijst%3A+Nieuwsbrief+Educatie
&utm_medium=email&utm_campaign=Educatie+Nieuwsbrief+juli+2019+270010 
 
Alle kinderen krijgen morgen een voorlees- of leesbingo mee naar huis! Wij hopen zo extra 
veel leesplezier te bezorgen in de vakantie! 
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