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Agenda 
do 2 juli kennismaking met de groep en leerkracht van volgend schooljaar 
vr 3 juli alle leerlingen zijn vrij vanaf 12.00 uur 
ma 6 juli t/m vr 14 augustus zomervakantie 
do 13 augustus extra Kwikflits 
ma 17 augustus eerste schooldag van het schooljaar 2020-2021 
ma 24 augustus 19.30 uur: informatieavond groepen 1 
24 augustus t/m 4 september kennismakingsgesprekken 
di 8 september informatieavond groepen 3 over leesontwikkeling 
 

 
 

Het schooljaar is bijna voorbij 
Na vandaag nog twee dagen en dan is het vakantie. 
Meestal begin ik een tekst als deze met de 
verwachting dat veel ouders nu in de auto stappen, het 
vliegtuig ingaan of misschien wel de boot pakken, en 
dat velen de Kwikflits misschien als vakantielectuur 
lezen. Dat de meesten voornamelijk bezig zijn met het 
zoeken van de paspoorten, de spullen voor in een 
koffer, of het uitzoeken van de volledige campinggear 
en die passend maken voor de dakkoffer. Dan neem ik 
aan het eind van het jaar even door wat er is gebeurd 
en wat we hebben gedaan. Daarvoor kan ik meestal 
gebruik maken van wat oudere teksten en vul het aan 
met nieuwe belevenissen, maar voor het eerst moet ik 
de volledige tekst opnieuw schrijven.  

De laatste drie maanden van het schooljaar waren zo anders, dat niets van wat gepland was 
in deze periode kon doorgaan. Het begon eigenlijk al met het moment dat we de 
podiumavonden moesten afzeggen. Kort daarna vaardigde de overheid een verbod op meer 
dan 100 mensen uit. Dit betekende onduidelijkheid voor de school. Kunnen wij dan wel 
doorgaan of niet? Er was ook nog niet duidelijk hoe de coronacrisis invloed zou hebben op 
onze maatschappij, maar aanpassen was wel noodzakelijk. Daarna kwamen de maatregelen 
die al het openbare leven bijna stillegden en de school dicht moest (vanuit maatschappelijke 
druk en onduidelijkheid over het samenscholen van 100 mensen).  

Alles werd ineens anders. Beperking van je vrijheden, afstand in je sociale contacten, 
dagelijks melding over het aantal zieken en doden en beelden over de drukke IC van de 
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ziekenhuizen. Onrealistisch, maar doordat iedereen, wereldwijd, ermee te maken kreeg heel 
merkbaar en van grote invloed. De school, ondanks alle maatschappelijke beperkingen, werd 
ingezet voor noodopvang voor de kinderen waarvan de ouders in de cruciale beroepen 
werken. Samen met Solidoe en De Zon hebben we dit uitgevoerd. Na een aantal weken 
noodopvang met op drukke dagen ongeveer 60 leerlingen, werd duidelijk dat de scholen weer 
open konden, omdat leerlingen geen zichtbare invloed hebben bij de verspreiding van het 
virus. Dat bleek ook toen we begin juni de school weer helemaal konden openen en het aantal 
absenten nu nog steeds onder de 1% is. Gelukkig. 

Er moest vanaf het eerste sluitingsmoment veel geregeld worden door iedereen die normaal 
gesproken de school binnenloopt. Voor de ouders was de nieuwe indeling van de dag, 
onderwijs aan de keukentafel, thuiswerken met het gezin om je heen en 24/7 opvoeden een 
uitdagende klus. Voor de school zat het in het organiseren van de contacten met thuis, de 
materialen die gebruikt konden worden om het onderwijs te onderhouden, de digitale 
omgevingen waarin de stof zit en ook waarmee we de gesprekken wilden uitvoeren, de 
uitvoering van de instructies via verschillende digitale platforms, maar ook simpel kijken naar 
de mogelijkheid om ondersteuning te bieden op afstand. Ook binnen de school, het werken als 
organisatie was anders. Normaal is er kort overleg over de inhoud van lessen, aansturing van 
het programma, het samen bespreken wat er gedaan gaat worden en ook het bijhouden van 
resultaten, maar ook het sociale deel van ons werk. Alles was aanpassen, omdat veel zaken 
anders gingen dan normaal. Ook bleven er ontwikkelingen liggen, ondersteuning door derden 
ging naar een lager pitje en externe zorg en begeleiding moest online plaatsvinden of werd 
verschoven tot de scholen weer open zouden gaan.  

Vanaf 8 juni mocht de school weer in zijn geheel open. Spannend voor velen! Wat ging dit 
doen, wat was het daadwerkelijke risico? En daarnaast de vraag, wat heeft deze periode 
gedaan voor de ontwikkeling van het kind? Daarvoor is het trekken van conclusies nog te 
vroeg. Toch zien we dat kinderen veerkrachtig zijn, ruimte nemen, soms ook vragen stellen en 
rekening houden met anderen.  

We hebben de laatste weken weer vooruitgekeken. Dat is spannend, want nog niet alles is 
duidelijk, maar wel weer op het openen van de maatschappij gericht. Zelfs het afscheid van de 
groepen 8 hebben we kunnen realiseren, anders dan normaal, maar wel weer zoals wij het 
voor ogen hadden. Samen, als geheel, met alle toeters en bellen. Ook hebben we vandaag de 
meesters- en juffendag gevierd om met een klein feestje af te sluiten, want we gaan toch 
richting de het volgende schooljaar en dan moet je het huidige schooljaar afsluiten. Dat hoort 
en dat is ook menselijk. Risicoloos leven bestaat niet, dat was voor de coronatijd het geval en 
dat zal het daarna ook zijn. Wel moeten we kijken wat past, wat werkt, maar ook wat menselijk 
is en wat recht doet aan leven. Dit is voor eenieder vanuit zijn eigen perspectief in te vullen. 
Laten we hopen dat de mensen die onze regels vormen, dit weloverwogen, vanuit 
democratische principes en met een menselijke onderbouwing blijven doen. 

Ik wens iedereen een rustige vakantie toe, misschien in eigen land, of misschien toch naar het 
buitenland. Na de vakantie hoop ik dat we weer wat meer zelf de controle hebben en dat we 
weer meer kunnen werken naar het “oude” normaal. 

Boudewijn van Stuijvenberg 

Juf Betty en juf Paula nemen afscheid 
Nog twee dagen en dan stoppen juf Betty en juf Paula hun werkzaamheden voor De 
Kwikstaart. Ze gaan met (vervroegd) pensioen. Als je al zolang bij een organisatie werkt als ik, 
zie je mensen komen en gaan. De ene blijft kort, maar over het algemeen kan ik zeggen dat 
de meeste collega’s zich zeer betrokken voelen bij de school en weggaan op het moment dat 
hun werkzame leven stopt. Dat moment is aangebroken voor en juf Betty en juf Paula. Beide 
collega’s hebben op verschillende manieren bijgedragen aan het karakter van de school, de 
inhoud van het onderwijsproces, maar ook aan de sociale component die de school voor mij 
kenmerkt. 

Juf Betty heeft tien jaar op onze school gewerkt. Na vele jaren binnen de stichting en 
werkzaam op De Tweemaster, kwam het moment dat De Tweemaster overging in De 
Vuurvogel. Nieuwe keuzes en andere routes. Betty gaf op dat moment aan om verder te kijken 
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en kwam ons team versterken. Betty is een echte onderbouwleerkracht. Met passie voor het 
jonge kind en kennis over het realiseren van een uitdagende omgeving. Betty bleek creatief en 
had een legio aan beeldend materiaal om thema’s in de klas uit te zetten. Als collega heb ik 
met Betty diverse gesprekken gevoerd over onderwijs aan het jonge kind. Hoe dat nu gaat en 
hoe dat vroeger onderwezen werd. Mooie gesprekken en ook waardevol om je mening goed 
te vormen. Betty heeft haar draai gevonden binnen de onderbouw en op dit moment is het ook 
volgens haar tijd om met haar werk te stoppen. Betty heeft veel om handen en zal de 
komende tijd daar haar tijd in gaan investeren. Betty heeft een duidelijke reden om nu deze 
keuze te maken. Ik wens haar nog veel mooie momenten met haar man en haar 
(klein)kinderen.  

Paula had twee kinderen op onze school en kwam invallen op het moment dat de school 
groeide en de roep om personeel steeds luider werd. Zelf heb ik meerdere jaren met Paula 
samengewerkt. Eerst samen in een groep met 39 leerlingen en daarna als parallelcollega. 
Paula was en is een collega met een duidelijke visie over onderwijs, die structuur aan kan 
bieden en duidelijk is in haar communicatie en die leerlingen naar een hoger plan kan tillen in 
hun ontwikkeling. Ze vindt cultuur, natuur en ook geschiedenis een belangrijk aspect van het 
onderwijs. Ook wilde Paula haar lessen zo betekenisvol maken en zocht dan mogelijkheden, 
zoals een expert uit een museum die voor de klas kwam vertellen. Paula vindt de natuur en 
omgeving belangrijk en ging ook met regelmaat met een groep naar buiten om de wijk op te 
ruimen. Een schone wijk zorgt voor leefplezier. Paula heeft humor en kan luisteren. Ze is als 
collega waardevol, want ze is kritisch, geeft aan hoe ze naar iets kijkt en voelt zich heel 
betrokken bij het onderwijs. Ze kan met passie en plezier zaken oppakken. Gaat ze ervoor, 
dan GAAT ZE ERVOOR. Afspraak is afspraak. Iedereen met deze eigenschappen heeft 
mensen mee en soms ook hobbels om te nemen. Kwaliteiten die ik waardevol vind voor het 
werk dat we doen. Paula houdt van reizen door Nederland en ook Europa. Ik wens haar mooie 
reizen, met nieuwe kennis van kunst, historie en cultuur. Ik heb altijd zeer veel gehad aan 
Paula als collega, maar ook als mens. Paula, geniet van je vrije tijd! 

Boudewijn van Stuijvenberg 
 

Bericht van de leerlingenraad 2019-2020  
Het jaar zit er bijna op. Ondanks dat het 
schooljaar niet zo verliep als we hadden gepland 
door de coronaperiode ben ik ontzettend trots op 
alle leerlingen van de leerlingenraad. We hebben 
zeker niet stilgezeten de afgelopen tijd. Het jaar 
begon met een democratische stemronde per 
klas waarna er 24 enthousiaste afgevaardigden 
om de vier weken met mij samen kwamen om te 
spreken over allerlei onderwerpen die te maken 
hadden met het reilen en zeilen in en om onze 
school. Daarvoor hadden zij hun eigen 
vraagbaak/ achterban. De klassen van groep 5 
tot en met 8 die op de achtergrond meedachten.   

Het hoogtepunt van dit jaar was wel de 
kinderconferentie in het gemeentehuis 
van Uithoorn, waar alle kinderen van de 
leerlingenraden van alle scholen van 
Uithoorn waren uitgenodigd om te 
komen praten over zaken die de 
kinderen van Uithoorn aangaan (sport, 
milieu, vrije tijd, fair play). Een hele 
happening waar ook de burgemeester 
en wethouders bij betrokken waren.  

Om alle kinderen, ouders en meesters 
en juffen een beetje op de hoogte te 
houden bedachten we een plan. Een muur van de leerlingenraad om nog eens dingen terug te 
lezen, maar ook een plek waar je je ideeën kwijt kunt.  
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Een kleine greep uit onze agendapunten van het afgelopen jaar:  

 Hoe ben je gestart in de groep, welke afspraken zijn er? Wat vinden we belangrijk in de 
omgang met elkaar?  

 Hoe ga je op een sportieve manier met elkaar om tijdens het buitenspelen en gym? 

 Hoe zorgen we ervoor dat we de school en de schoolomgeving schoonhouden? 

 Wat vinden we belangrijke onderwerpen om over te spreken tijdens de conferentie? 

 Meedenken over de veranderde schoolperiode van nu (coronaproof).  

 Onze nieuwe rubriek: Hoe gaat het nu met?  
 

Wist je dat? 

 De leerlingenraad een nieuwe rubriek heeft? 

 De eerste interviews al gepland of afgenomen zijn? 

 De afspraken over een schone school en schoolomgeving verder zijn uitgewerkt? 

 Jay en Sacha in de groepen kwamen vertellen over hoe we dit met elkaar gaan doen? 

 Maddie, Jade, Alexandre en Alyssa posters gingen maken om hieraan te blijven 
denken? 

 Nynke een rooster heeft gemaakt voor volgend schooljaar? 

 Simon, Jay en Jade een presentatie maakten over sportief gedrag en waarom dat 
belangrijk is? 

 Batuhan en Alexandre een van onze kleuters hebben geïnterviewd, omdat zij benieuwd 
waren naar hoe het voor hen was om weer naar school te gaan? 

 Senn en Jelle meester Rinze willen interviewen, omdat hij een kindje krijgt in de 
coronaperiode? 

 Taluya en Jesse meneer Ton 
willen vragen hoe het voor 
hem was om niet te kunnen 
werken tijdens de lockdown? 

 Meester Boudewijn al 
geïnterviewd is over zijn 
ervaring tijdens de periode 
dat we niet naar school 
konden komen? 

 
Lieve Batuhan, Senn, Simon, 
Sacha, Taluyah, Jadie, Jay, 
Marcellino, Isa, Nynke, Indy, Jade, 
Alexandre, Alyssa, Milan, Jelle, 
Milan, Jesse, Lisa, Mels, Tess, 
Maddie, Ralycia, en Cato, dank 
jullie wel, wat een inzet.  Wat een 
toppers zijn jullie!   

Juf Alma  

 

Lezen in de zomervakantie 
Na een bewogen schooljaar staat de zomervakantie voor de deur. Tijd voor ontspanning en. 
tijd om te lezen! Wist je dat lekker lezen in de zomervakantie een terugval in leesniveau helpt 
te voorkomen? Bekijk onze nieuwsbrief voor de leukste zomertips, zomeractiviteiten én een 
superleuke actie. Fijne vakantie!  
 
https://www.debibliotheekamstelland.nl/onderwijs/tips-van-de-leesconsulent.html 
 

Ouder- en kindadviseurs in Uithoorn (ingezonden bericht) 

Wist u dat de ouder- en kindadviseurs deze zomer gewoon doorwerken? Waarvoor kunt u 
contact opnemen met de Ouder-kindadviseur? Opvoeden is niet altijd even makkelijk en al 
helemaal niet in de huidige situatie waarin wij met zijn allen nu zitten.  

https://www.debibliotheekamstelland.nl/onderwijs/tips-van-de-leesconsulent.html
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Veel ouders lopen momenteel tegen diverse zaken aan, merken dat dingen anders lopen dan 
verwacht of zitten er gewoon even doorheen. Dan is het ineens zes weken zomervakantie. 
Wat normaal een fijne break kan zijn, kan nu wellicht wat overweldigend voelen. 
 
Als ouder- en kindadviseur bieden wij u graag een luisterend oor en denken wij mee met al uw 
vragen over het opvoeden en opgroeien van kinderen. De ondersteuning van de ouder-
kindadviseur is kosteloos. 
 
Hoe komt u in contact met de ouder- en kindadviseur? 
Aan iedere school is een ouder- en kindadviseur verbonden. Op de website van Uithoorn voor 
Elkaar kunt u de gegevens vinden van de ouder- en kindadviseur 
www.uithoornvoorelkaar.nu/kinderen/ 
 
Hartelijke groet, 
Ouder- en kindadviseur  
Werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag 
 
Telefoon 06-12947342 
E-mail r.klaphake@mee-az.nl 
www.uithoornvoorelkaar.nu 
 

http://www.uithoornvoorelkaar.nu/kinderen/

