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Agenda 
ma 2 t/m vr 13 september kennismakingsgesprekken 
ma 16 september studiedag, alle leerlingen zijn vrij 
ma 23 september groep 5A naar Jonge Linde 
di 24 september groep 5B naar Jonge Linde 
wo 25 september groep 5C naar Jonge Linde 
di 1 oktober  19.30 uur informatieavond groepen 3 over leesontwikkeling 
wo 9 oktober tentoonstellingsavond Kinderboekenweek 
di 15 oktober jaarvergadering oudervereniging 
do 17 oktober informatieavond groepen 7 en 8 over VO 
ma 21 t/m vr 25 oktober herfstvakantie 
 
 
 

Rectificatie Kwikflits 28 augustus – afscheid nemen bij de deur  
Vorige week heeft u in de Kwikflits gelezen over het afscheid nemen bij de deur. We willen dit 
stuk graag rectificeren en wel als volgt. Alle ouders van de groepen 1 t/m 4 kunnen hun kind 
gewoon in de klas brengen. Het stuk is alleen van toepassing op de groepen 5 t/m 8. We 
willen de ouders van die groepen vragen om afscheid te nemen bij de deur van de klas. 
 

We starten op tijd! 
De school begint ’s ochtends om 8.30 uur en ’s middags om 13.00 uur, dan wil de leerkracht 
ook echt de les starten. Voor iedereen geldt dat wanneer de bel gaat of u ziet dat het 8.30 uur 
c.q. 13.00 uur is, dat u dan ook echt de klas moet verlaten, zodat de leerkracht met de les kan 
beginnen. Mocht uw kind om welke reden dan ook later op school komen, dan gaat het in 
principe alleen de klas in.  
 

We houden ons aan de Leerplichtwet 
Van de leerplichtambtenaar hebben wij gehoord dat wij iets strikter de verlofregeling moeten 
naleven. Op de achterzijde van het verlofaanvraagformulier ziet u waarvoor u verlof kunt 
aanvragen, maar ook waarvoor niet. Mocht u om bedrijfstechnische redenen, huwelijken of 
andere redenen verlof voor uw kind aanvragen, dan vraagt de leerplichtambtenaar om 
bewijsstukken als een werkgeversverklaring of een kopie van de uitnodiging aan te leveren. 
Die bewijsstukken moeten wij als school kunnen aantonen wanneer er om gevraagd wordt. Bij 
twijfel over goedkeuring van verlof neemt de school altijd contact op met de 
leerplichtambtenaar van de gemeente. Mocht u vooraf willen weten of uw verlofaanvraag 
gehonoreerd kan worden, dan kunt u dit aan de directeur van de school vragen of zelf contact 
opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente.  
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De resultaten van de tevredenheidsonderzoeken 
In april hebben alle ouders, leerlingen en leerkrachten van onze school de mogelijkheid 
gekregen mee te werken aan een tevredenheidsonderzoek. Van de 452 ouderparen hebben 
er 168 de vragenlijst ingevuld, alle 288 leerlingen uit groep 5 tot en met groep 8 hebben 
zelfstandig digitaal de vragenlijst ingevuld en van de 40 teamleden hebben we een respons 
van 95% gekregen. De resultaten zijn inmiddels bekend en geven een goed beeld van hoe 
betrokkenen kijken naar de voorzieningen, de sfeer, de communicatie, het onderwijs, de 
veiligheid en directie/schoolleiding. 
 
We kunnen over het geheel zeggen dat de respondenten aangeven vertrouwen te hebben in 
de school en tevreden zijn over de werkwijze. De resultaten van de onderzoeken nemen we 
mee in ons beleid. Op sommige punten hebben we al meteen een verbetering aangebracht en 
deze sluiten goed aan bij de reeds door ons zelf geconstateerde ontwikkelgebieden. Een 
aantal van de naar voren gekomen adviezen uit het onderzoek nemen we mee om op een 
later tijdstip in te plannen of toe te passen. 
 
Wanneer we wat specifieker gaan kijken, zien we dat ouders aangeven de voorzieningen, het 
onderwijs, de sfeer en betrokkenheid als zeer positief te ervaren. Daarnaast geven ouders aan 
dat de grootte van de klassen, de gesprekkencyclus, de wijze waarop de communicatie 
verloopt en de sociale veiligheid punten zijn waar verbetering te behalen valt. 
 
Voor de leerlingen geldt dat zij het een fijn schoolgebouw vinden met goede voorzieningen, 
dat er goed onderwijs is en dat de leerkracht goed kan uitleggen. Wat verbeterd kan worden, 
is dat ze meer handvatten krijgen om de (praktische) vaardigheden beter te leren. Verder 
zouden ze willen zien dat de regels in sociaal gedrag beter worden nageleefd en dat ze soms 
wat makkelijk durven te vertellen waar ze mee zitten. 
 
De medewerkers geven aan dat zij tevreden zijn over de sfeer, de voorzieningen en de 
inhoud van hun werk. Waar zij verbeteringen in zien, is de wijze waarop de gesprekkencyclus 
voor personeel op dit moment is georganiseerd en het werken in leerteams.  
 
Met deze bevindingen in het achterhoofd hebben we al op meerdere punten actie 
ondernomen.  
 
• De grootte van de groepen blijft een belangrijk punt van aandacht. We hebben dit 

schooljaar extra handen gerealiseerd om in de grootste groepen ondersteuning te 
realiseren. We hebben actief nieuw personeel geworven en gevonden. Daarnaast zijn 
we druk bezig om in het pand te kijken naar uitbreidingsmogelijkheden. 
 

• Bij ziekte van een leerkracht heb je tegenwoordig weinig rek. We zijn daarom continu op 
zoek naar extra personeel en kunnen ons team nog steeds versterken met extra 
krachten. Daarin hebben we al stappen gezet. 

 
• Op bepaalde onderwijskundige gebieden zetten we vanaf dit schooljaar specialisten in 

die ondersteuning, onderwijs en advies kunnen geven. We hebben specialisten ter 
ondersteuning van het sociaal welbevinden, de taal- en leesontwikkeling, het 
bewegingsonderwijs en de hoogbegaafde leerling. Daarnaast krijgen we komend 
schooljaar drie rekenspecialisten, die nu een opleiding hiervoor volgen. We hadden 
reeds een muziekdocent, dat blijft zoals het was. 

 
• De gesprekkencyclus die we sinds twee jaar hanteren om ouders (en leerlingen) te 

informeren over de ontwikkeling van het kind en om afspraken met elkaar vast te 
leggen, wordt ieder schooljaar geëvalueerd en aangepast. We zijn in die zin in 
ontwikkeling. We zien dat de vraagstelling en de werkwijze nog steeds wat aandacht 
behoeft. Daarnaast zijn we op zoek naar een eenvoudige gedigitaliseerde vorm van het 
praatpapier om met ouders, leerling en leerkracht de ontwikkeling bij te houden. We 
passen het praatpapier ieder jaar aan, aan de hand van de bevindingen uit het veld. 
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• Wat het klassenklimaat betreft, zijn we dit schooljaar nog bewuster gestart door gebruik 

te maken van de adviezen van onze specialist sociaal welbevinden. Zij heeft met alle 
leerkrachten leuke tips gedeeld hoe je kunt kennismaken met elkaar in de groep, hoe je 
samen omgangsregels kunt afspreken en wat je nodig hebt om de sfeer in de groep te 
versterken. 

 
• Vanuit het team is het punt van persoonlijke ontwikkeling genoemd en dat is ook terug 

te zien in ons schoolplan, waarin beschreven is dat het team een 
professionaliseringsslag wil maken door meer te werken vanuit leerteams, maar ook in 
het didactische handelen. Dit schooljaar zijn we hiermee gestart en hopen dat dit 
zichtbaar wordt. 

 
• Een ander belangrijk punt van aandacht is de communicatie met ouders. Van het 

onderzoeksbureau kregen we overigens terug dat communicatie in ieder onderzoek, of 
dit nu in het onderwijs of in het bedrijfsleven is, een lager scorend onderdeel is ten 
opzichte van de overige punten. De reden hiervan is dat communicatie voor een deel 
afhankelijk is van de persoonlijke verwachtingen. We streven er uiteraard naar dat de 
ouders goed geïnformeerd worden, dat duidelijk is waarom we bepaalde keuzes maken 
en dat we daarover open en eerlijk communiceren. Daarvoor gebruiken we: 
 

 onze website met veel informatie over de school/schooljaar en downloads 
van formulieren, beleidsstukken, protocollen en nieuwsbrieven; 

 onze nieuwsbrief De Kwikflits, waarin alle ouders wekelijks worden 
geïnformeerd over alle actualiteiten op school; 

 de berichtenapp Klasbord, die een digitaal mededelingenbord is waarop korte 

berichten over geplande activiteiten, kleine terugblikken en herinneringen 
geplaatst worden; 

 de mail met berichten over bijvoorbeeld vervanging van een leerkracht. 

 de oudergesprekken waarin we zoveel mogelijk informatie over een leerling 
geven. We merken dat ouders soms meer inzicht willen krijgen in hoe hun 
kind leert, wat het leert of wat we doen aan bepaalde ontwikkelingen (denk 
bijvoorbeeld aan de sociaal emotionele ontwikkeling). Hierop hebben we nog 
geen eenduidig antwoord. We proberen ouders zo goed mogelijk te 
informeren. We gaan er aan de andere kant vanuit dat we ook op de hoogte 
worden gesteld wanneer er iets aan de hand is met een kind of wanneer het 
niet lukt om afspraken na te komen.  

 
We blijven alert op onze communicatie en controleren ook de opmerkingen over 
situaties waarin ouders vinden dat ze te weinig zijn geïnformeerd. Mocht dat het geval 
zijn dan proberen we dat alsnog te doen. 
 
We halen uit het onderzoek dat ouders willen weten wat wij doen wanneer zij een 
melding maken over ongewenst gedrag van een andere leerling of een ongewenste 
situatie in de klas. Daar wringt de schoen en daarvan zijn we ons bewust. We kiezen er 
in dergelijke situaties voor om deze zaken niet te delen met derden die er niet (of 
zijdelings) bij betrokken zijn. We doen dit om de privacy van alle leerlingen en hun 
ouders te bewaken.  
 
Op onze website vindt u bij de downloads ons schoolplan 2019-2023 en ons 
veranderplan 2019-2020. Hierin staat beschreven wat we de komende jaren als 
speerpunten hebben geformuleerd. Op de website kunt u bij de downloads ook een 
verkorte cijfermatige terugkoppeling (factsheet) van de tevredenheidsonderzoeken.  
 



4 

 
 

De groepen 5 gaan naar melkveehouderij Jonge Linde 
De groepen 5 gaan eind september melkveehouderij Jonge Linde bezoeken. We zoeken 
ouders die het leuk vinden om te rijden en te begeleiden.  
 
Groep 5A gaat op maandag 23 september, groep 5B op dinsdag 24 september en groep 5C 
op woensdag 25 september. We vertrekken om 08.45 
uur vanaf De Kwikstaart en zijn uiterlijk 12.00 uur weer 
terug op school. 
 
Kledingadvies: 
- Een paar oude/stevige schoenen of laarzen. 
- Een paar extra schoenen voor in de auto. 
- Donkere, warme kleding die vies mag worden.  
 
Vanaf morgen hangt er bij iedere klas een inschrijflijst.  
 

Levensbeschouwelijke vorming 
We zijn alweer anderhalve week geleden begonnen en zo ook met onze methode 
levensbeschouwing Hemel en Aarde. Het onderwerp van deze keer is: Ontmoeting. 
 
We ontmoeten de hele dag door mensen. Sommigen zien of groeten we niet eens. Met 
andere mensen hebben we even oogcontact, we zeggen “dag” of “dank je wel”. En weer 
anderen kennen we al ons hele leven, we leven met ze mee en zij met ons. In al die 
ontmoetingen laten anderen iets van zichzelf zien en laat jij iets van jezelf zien. Soms heel 
weinig, soms heel veel. Ontmoetingen zijn een belangrijk deel van je leven. Het begin van het 
schooljaar is een mooie periode om met dit onderwerp bezig te zijn. Veel kinderen zullen in de 
vakantie nieuwe mensen in een andere omgeving hebben ontmoet. 
 
In de onderbouw zijn er lessen waarin de kinderen zich ervan bewust worden hoe het is om 
nieuwe mensen te ontmoeten en leren ze manieren waarop mensen van over de hele wereld 
elkaar begroeten. Er is een poppenkastspel over ontmoeten, er wordt een mooi verhaal 
verteld over Miobi, die bang is voor nieuwe ontmoetingen en er is een verhaal over Jezus, die 
een zieke man die met vier vrienden bij Hem komt, beter maakt. 
 
In de middenbouw verkennen de kinderen hoe het was om in de vakantie nieuwe kinderen te 
ontmoeten, ze denken na over contact maken. Ze maken ook kennis met uiteenlopende 
manieren om elkaar te begroeten en wat je daarmee uitdrukt. Er wordt verteld over de 
religieuze ontmoeting van Bernadette uit Lourdes die Maria, de moeder van Jezus ontmoet en 
over de profeet Elia die God ontmoet.  
 
De bovenbouw maakt ook kennis met begroetingsrituelen en gaan werken met een 
vermakelijk verhaal over Hodja, waarin blijkt dat je het niet snel goed kunt doen in de ogen 
van mensen die je tegenkomt. Ook het Bijbelverhaal over Job komt aan bod en het verhaal 
van de Emmaüsgangers. Ook interessant is het verhaal over Siddharta die het leven leert 
kennen in vier ontmoetingen voordat hij de Boeddha wordt. 
Het worden vast weer inspirerende lessen! 
 
 
De Ontmoeting 
Ik ken je niet, 
ik zie je niet. 
Toch weet ik dat jij ergens bent, 
ergens loop jij rond. 
Zal ik jou ooit tegenkomen? 
Zal ik je dan herkennen, 
en weten wie je bent? 
Ik wens dat ik je zal ontmoeten, 
En dat jij me dan herkent!  
 
Maria Janse 
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Nieuwsbrief van Videt 
(ingezonden bericht) 
Voor de nieuwsbrief van Videt met de activiteiten voor de jeugd in Uithoorn klik op het 
onderstaande logo van Videt. 
 

 
 

Nieuwsbrief van Bibliotheek Amstelland 
(ingezonden bericht) 
Het nieuwe schooljaar is begonnen! Tijd voor een verse nieuwsbrief van 
de bieb. Net als voorgaande jaren sturen we deze nieuwsbrief elke maand 
om je te voorzien van de leukste nieuwtjes, activiteiten en boekentips. 
Deze maand staat alvast helemaal in het teken van de Kinderboekenweek: 
Reis mee!. Je vindt tips over de leukste reisboeken en we krijgen hoog 
bezoek! Nieuwsgierig geworden? Klik dan op de onderstaande link voor 
onze nieuwsbrief.  
 
https://www.debibliotheekamstelland.nl/jeugd/tips-van-de-leesconsulent.html 
 

Direct van de boom je eigen geplukte appels en peren eten  
september landelijke fruitplukmaand vieren we samen 
(ingezonden bericht) 
Firma Ruizendaal in Waverveen doet ook dit jaar weer graag mee aan de landelijke 
fruitplukdagen. Op zaterdag 14 en 21 september van 10.00 uur tot 16.00 uur is de 
fruitboomgaard in Waverveen open voor publiek om zelf te komen plukken en proeven. 
Daarnaast kan men een bezoekje brengen aan de plattelandswinkel en tuincentrum. Ook 
staat er koffie, thee en fruitsappen klaar, met heerlijke taarten van eigen gemaakt fruit. Voor 
kinderen zijn er diverse activiteiten waaronder een springkussen en ponyrijden door de 
boomgaard. Ook is er een leuk kraampje met houten babyspulletjes van TinyTtoys, zoals 
wagenspanners, rammelaars, bijtringen en veel meer.  
 
De oogstmaand is begonnen, en de fruitplukkers 
zijn dan ook al druk bezig op het fruitbedrijf van 
de familie Ruizendaal. “De pluktijd van de kersen 
en pruimen is net achter de rug en nu start het 
appelseizoen” vertelt Frans Ruizendaal. “Het is 
eigenlijk de drukste maand van het jaar voor ons. 
Toch vinden wij het belangrijk om deze open 
dagen te houden. Zo kunnen we namelijk laten 
zien met hoeveel zorg we ons fruit telen. We 
plukken de appels en peren heel voorzichtig en 
leggen ze zonder beschadiging in onze 
voorraadbakken. Ook zijn we hier in de boomgaard heel bewust bezig met het creëren van 
een natuurlijk evenwicht. Zo geven we de bijen en insecten de ruimte tussen de fruitbomen. 
Lieveheersbeestjes en oorwurmen zijn voor de fruitboomgaard hele nuttige beestjes. Wij 
zetten ze uit, zodat zij de bladluizen kunnen opeten. Op deze manier kunnen wij het lekkerste 
fruit telen in harmonie met de natuur”.  
 
Mooie oogst verwacht 
De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), brancheorganisatie van professionele 
fruittelers, verwacht dit jaar opnieuw een heel smaakvolle oogst. Door de vele zonuren in de 
zomer worden het weer mooie zoete appels en peren.  
 
Zelf uw appels en peren plukken? 
Op zaterdag 14 en 21 september bent u van harte welkom tussen 10.00 uur en 16.00 uur in 
de fruitboomgaard bij Firma Ruizendaal, Poeldijk 2a 3646 AW Waverveen. 
www.firmaruizendaal.nl . 

https://mailchi.mp/5d0141d77126/nieuwsbrief-videt-april-914647?e=973153f121
https://www.debibliotheekamstelland.nl/jeugd/tips-van-de-leesconsulent.html
http://www.firmaruizendaal.nl/

