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Agenda 
vr 13 december Foute Kersttruiendag 
do 19 december kerstviering en kerstdiner (zie de Kerstflits) 
vr 20 december ’s middags zijn alle leerlingen vrij 
ma 23 december t/m vr 3 januari kerstvakantie 
ma 6 januari studiedag, alle leerlingen zijn vrij 
di 7 t/m vr 31 januari  Techniekmaand 
 
 

De laatste dagen van 2019 naderen 
Nu de kortste dag bijna daar is, de straten en de huizen 
extra verlicht zijn, voel je dat het einde van het jaar 
daar is. Nostalgie voert bij mij de boventoon en 
herinneringen van vroeger, maar ook herinneringen 
van dit jaar passeren de revue. Wat heb je beleefd en 
wat is je bijgebleven? 365 dagen zijn met drie keer 
knipperen met je ogen weer voorbij gevlogen. Dat kan 
alleen maar betekenen dat er veel is gebeurd.  

 

Stil staan bij het afgelopen jaar. Wat heeft ons 
beïnvloed? Voor het maken van dit stuk keek ik even 
terug in oude Kwikflitsen, wat beïnvloedde mij en wat 
heb ik gewenst? Een stukje uit de Kwikflits van 2017 
blijkt nog meer de realiteit te zijn geworden en dus nog 
meer een wens om dingen te veranderen. Het ging 
toen over de toekomst van het onderwijs en dan met 
name op personeelsgebied, over de toenemende 
vergrijzing, onderwijsstakingen en het aantal mensen 
dat wil werken in het onderwijs. Dat er groepen naar 
huis moeten bij ziekte. Daarnaast meer handen in de klas, maar die zijn er niet.  En dat op 
sommige scholen onbevoegde leerkrachten voor de klas staan.  
 
In 2017 was er veel aan de hand in de wereld. Landen waar beperkingen van vrijheden zijn of 
waar de spanningen hoog opliepen, waar natuurrampen de boventoon voerden of waar de 
basale voorzieningen niet meer aanwezig zijn. Waar vrijheid, om wie je bent, niet meer 
vanzelfsprekend is en de grootste hanen alleen maar voor hun eigen gewin of ego gaan. Zij 
kozen niet voor verbetering of versterking van het land, voor samenwerking en overbrugging 
van verschillen of voor verbetering van de algemene levensomstandigheden.  
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Nu lijkt het alsof ik somber gesteld ben en toch is dat niet het geval. Ik werk namelijk op 
een plek waar het bruist, waar kansen worden gecreëerd en waar iedereen zijn best doet 
om een ander erbij te laten horen. Dagelijks krijg ik een lach op mijn gezicht door de leerlingen 
die de school bezoeken en zie ik de kansen en de mogelijkheden om iemand iets te leren of 
van iemand iets te leren. Ik word veelal enthousiast aangesproken met diverse verhalen 
of er worden leuke vragen aan mij gesteld over hoe iets werkt of wat iets betekent. Ik kom met 
ouders in aanraking die allemaal het beste voor hun kind willen en daardoor betrokken zijn 
en die ook wat voor de school (elkaar) willen doen. Ik werk daarnaast in een zeer betrokken, 
oprecht, enthousiast en kundig team dat kennis van zaken heeft, dat zorgzaam is en zijn best 
doet om leerlingen te leren leren en dat betrokken is in het welbevinden en in dat wat ertoe 
doet. Wij (ouders, leerlingen en team) zorgen er mede voor dat we een positieve invloed 
kunnen hebben op een klein stukje van de maatschappij.   

 

Ik merk ook dat mijn dagelijkse leven buiten de school anders is dan het wereldbeeld dat ik via 
de krant en het nieuws binnen krijg. Ieder jaar stellen wij als gezin op oudjaarsavond de vraag 
wat het leukste, mooiste of tofste moment van het jaar was. Dan kom ik tot de conclusie dat 
die lijst met momenten behoorlijk lang is, dat mijn leven op dit kleine stukje aarde veel mooie, 
dierbare en warme momenten kent en dat ik me blijkbaar gelukkig mag prijzen met daar waar 
ik woon, de familie die ik heb, de vrienden, kennissen en collega’s. 

 

Daarnaast doet deze periode je ook stil staan bij verdrietige momenten, omdat je afscheid 
hebt moeten nemen van dierbaren door overlijden. Dan komen de herinneringen naar 
boven die je veelal een warm gevoel geven en wat het verlies (misschien) iets makkelijker 
maakt. 

 

Nu staan we op de drempel van 2020 en naast terugkijken, kijk je ook vooruit. Wat zou ik als 
doel willen blijven stellen? Ik merk dat het er veel zijn (mijn eigen egoïsme zegt dat ik de 
hoofdprijs van de Staatsloterij zou willen winnen), maar als ik echt kijk waar ik betrokken, 
gemotiveerd en enthousiast door raak, dan is dat door mensen die samen willen werken, die 
interesse in elkaar hebben, die oprecht zijn, betrokkenheid tonen en elkaar iets gunnen. 
Eigenlijk zijn dit haalbare wensen.  

 

Om die reden haal ik de uitspraak van toenmalig burgemeester van Amsterdam, Eberhard van 
der Laan, vlak voor zijn overlijden in 2017, nogmaals aan:   
 

Zorg voor elkaar!  
 

Ik wens u allen gezellige kerstdagen en een mooi en gezond nieuwjaar!  
Boudewijn van Stuijvenberg  
 

Foute Kersttruiendag 

Vrijdag 13 december a.s. is door "Save the Children" uitgeroepen tot "foute kersttruiendag". 
Dit goede doel steunen wij als school graag en willen hierbij een oproep doen aan alle 
kinderen en leerkrachten om die dag "foute kerstkleding" te dragen (maar..... het is natuurlijk 
niet de bedoeling dat u kleding hiervoor aanschaft). Denk daarbij aan een onesie aantrekken 

met een kerstmuts op, kerstsokken aandoen, een kerstdiadeem 
opdoen, verzin het en het is al gauw goed!  
 
Save the Children zamelt geld in voor kinderen in nood. Kinderen 
in Libanon kunnen ze voorzien van warme sokken, kinderen in 
India kunnen ze van onderdak voorzien. Mocht u een vrijwillige 
bijdrage willen geven, dan waarderen wij erg. In elke klas hangt 
een sok aan het prikbord, waar het geld ingestopt kan worden. 
Hoe mooi zou het zijn, wanneer wij kinderen in nood ook een 
warme kerst kunnen bezorgen. Alvast bedankt! 
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De school is weer in prachtige kerstsfeer 
Via deze weg willen we alle ouders bedanken die maandagavond hebben geholpen met het 
aanbrengen van de kerstversiering. De school ziet er echt prachtig en sfeervol uit. De 
kinderen keken hun ogen uit toen ze dinsdagochtend binnenkwamen en alle lichtjes zagen 
twinkelen. Namens de kerstcommissie hartelijk dank!   
 

Schoolfinale Nationale Voorleeskampioen 
Vorige week donderdag was het een spannende dag, want de winnaars van de Nationale 
Voorleeskampioenen groepen 5-6 en 7-8 van De Kwikstaart werden gekozen. In het 
Boekenparadijs kwamen de leerlingen van deze groepen bijeen om te luisteren naar de 
voorgelezen verhalen. Onder toezicht van een strenge, doch rechtvaardige, jury is Simon uit 
5B de winnaar van de groepen 5-6 geworden en Morgan uit 7B de winnares van de groepen 
7-8. Beiden hebben een mooi leesboek van de school gekregen.  
 
De winnares van de groepen 7-8 mag onze school vertegenwoordigen in de voorronde van de 
Nationale Voorleeswedstrijd in de Openbare Bibliotheek te Amstelveen. Wij wensen haar daar 
natuurlijk veel succes bij! 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


