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DDee  KKwwiikkfflliittss  
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

 

Agenda 
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 voorbijgevlogen. 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 
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overbrugging van verschillen of voor verbetering van de algemene levensomstandigheden.  

 

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 en 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 wij 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 oudejaarsavond 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 mij blijkbaar gelukkig mag prijzen met 
daar waar ik woon, de familie, de vrienden, kennissen en collega’s, die ik heb. 

 

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 wij voor de drempel van 2020 en naast terugkijken, kijk je ook vooruit. Wat zou ik als 
doelen willen blijven stellen? Ik merk dat het er veel zijn (mijn eigen egoïsme zegt mij dat ik de 
hoofdprijs van de Staatsloterij zou willen winnen), maar wanneer ik echt kijk waar ik betrokken, 
gemotiveerd en enthousiast door raak, dan is dat door mensen die willen samenwerken, 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 

Afgelopen vrijdag hebben wij meegedaan aan de 
Foute Kersttruiendag van de organisatie Save the 
Children. De kinderen en leerkrachten kwamen in de 
meest leuke creaties uitgedost op school.  
 
Er is door iedereen gul gedoneerd voor de kinderen 
uit Libanon, waarvoor onze dank. Het totale bedrag 

dat wij opgehaald hebben is € 926,15, wat een 

prachtig bedrag. Dan te weten dat elke gezinstent  
€ 20,00 kost, elke deken € 5,00, en een paar sokken 
€ 1,00. Met z’n allen hebben wij veel mensen blij 
gemaakt! 


