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Agenda 
ma 21 december t/m vr 1 januari kerstvakantie 
ma 4 januari studiedag, alle leerlingen zijn vrij 

di 5 januari start van thuisonderwijs 
 
 

Gezellige kerstdagen en een gezond (coronavrij) 2021! 
Men zegt wel eens “twee keer knipperen en het is gebeurd”, zo voelt vandaag de start van de 
kerstvakantie ook. Nou ja, start… Ik denk dat iedereen op dit moment met veel vragen deze tijd 
ingaat. En iedereen vanuit zijn eigen zorg. De ouders die nu weer fulltime alles moeten regelen, 
alle ballen hooghouden, maar ook de bedrijven die te horen hebben gekregen dat ze met hun 
voorraden blijven zitten, omdat ze dicht moeten. En natuurlijk ook de medewerkers in de zorg, 
die op hun tenen moeten lopen.   
 

We hadden niet verwacht dat de basisscholen dicht 
zouden gaan, dat was namelijk na de vorige lockdown 
gezegd. Nu we toch dicht moeten, is er nog een hele 
lijst van zaken die geregeld moeten worden. We 
hebben het jaar met de groepen gelukkig toch nog in 
kerstsfeer af kunnen sluiten in de vorm van een 
verkleinde kerstviering. Daarna werden de 
schoolspullen meegegeven en werd opgeruimd. 
Achter de schermen waren we aan het bespreken en 
klaarzetten wat nodig is voor onder meer het 
thuisonderwijs en  de noodopvang. Hoe 
inventariseren we weer de behoefte aan noodopvang 

en devices voor thuisonderwijs? Wie komt ervoor in aanmerking en kunnen we dit op korte 
termijn organiseren.  
 
Daarnaast zijn er de praktische zaken die gewoon moeten doorgaan. We moeten zorgen dat de 
kerstversiering opgeruimd wordt. We starten in januari met een vijfde groep 1, wat verhuizen 
betekent van een andere groep. Er moeten in twee lokalen vloeren vervangen worden, er komt 
nieuw meubilair voor de koffiecorner en de kantoren en ons netwerk krijgt nieuwe wifipunten.   
 
Toch kan ik nu, woensdagochtend, zeggen dat we gisteren in een mooie kerstsfeer hebben 
afgesloten met de groepen. De oudervereniging had al chocolademelk met een traktatie 
geregeld. De groente en het fruit van het EU projectie werd uitgedeeld. Juf Trix kwam eerder 
over vanuit Tiel om de muzikale ondersteuning te verlenen tijdens de kerstvertelling en aan het 
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einde van de dag gingen de leerlingen voldaan en met volle tassen de school uit. Dus, dat is 
allemaal gelukt.  
 
Vandaag, bij deze Kwikflits, of in nakomende mails, ontvangt u de vervolgstappen over het 
thuisonderwijs, de noodopvang, aanvragen van een device (alleen in bijzondere situaties) of 
andere noodzakelijke informatie.  
 
Normaal gesproken start ik een tekst als deze anders. En toch zou ik daar ook even bij stil willen 
staan. In de Kwikflits van december 2020 herhaalde ik de quote “zorg voor elkaar” van wijlen 
burgemeester Eberhard van der Laan“. Deze quote is volgens mij de essentie van een 
samenleving. En wat bleek, het zorgen voor elkaar werd in 2020 een noodzakelijkheid.   
 
Het eerste kwartaal verliep nog redelijk. We hadden nog plannen en dachten dat deze allemaal 
uit te voeren zouden zijn. Wat pakte dit anders uit. Vanaf maart werd de wereld eigenlijk 
stilgezet, de regels stapelden zich op en de ministerraad liet zich continu adviseren door experts 
van het OMT. Dichter bij huis. Uithoorn zonder vliegtuigen, de files naar Amstelveen vervaagden 
als sneeuw voor de zon, de bussen in de spits waren leeg en feestjes werden kleine 
bijeenkomsten totdat dit zelfs niet meer mocht. Begrafenissen werden digitaal bijgewoond en 
bruiloften deden denken aan “gratis” trouwen op maandag, alleen het echtpaar was aanwezig. 
Mensen moesten afstand houden tot elkaar, handen wassen tot er geen vinger meer over is en 
iedereen werd een potentieel gevaar voor de ander. Vakanties vielen in duigen en bedrijven 
werden met vele kapitaalinjecties in stand gehouden. Iedereen die thuis kan werken moest 
thuiswerken.   
 
We kregen ineens cruciale beroepsgroepen en applaus voor zorgmedewerkers, statistieken met 
sterftecijfers en dagelijks de melding over het aantal bezette bedden in de  ziekenhuizen. 
Daarnaast zie je op straat en in de winkels mensen met mondbescherming op en winkelen we 
bij voorkeur alleen. We hebben familie en vrienden in geen maanden meer fysiek beetgepakt. 
Op de drempel van 2020 naar 2021 is een vaccin onze stip op de horizon, maar er is nog geen 
duidelijkheid over straks. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de onrust die ontstaat 
tussen vrienden en familie, omdat we soms verschillend kijken naar de aanpak en de situatie. 
Het is een heftig jaar.  
 
De kerst is een moment van bezinning. Samenzijn om te lachen, te huilen en om herinneringen 
te delen. Dat wordt nu ineens thuis met je gezin en een “Teams-afspraak” met de overige familie. 
Elke familie zit met een tablet op tafel, vastgeplakt aan een gourmetplaat. Hopelijk kunnen we, 
ondanks de spetters van het gebakken vlees, met elkaar praten over hoe lekker het eten is. 
Misschien wil iemand zijn schoonfamilie op afstand houden en heeft hij nu de kans, maar alles 
bij elkaar is dit een kale kerst. Oud en nieuw wordt gevierd met het ploppen van 
champagnekurken, het kapottrekken van ballonslingers en carbidschieten met melkbussen. 
Ergens moeten we 2020 toch afsluiten met een knal.    
 
Mijn lichtpuntje is het werken in het onderwijs. We 
kennen gelukkig relatief weinig belemmeringen, 
ondanks de nu ingegane lockdown. Tot nu toe heeft 
corona relatief weinig vat gehad op onze leerlingen en 
personeel binnen onze school. Ook merk je dat veel 
schoolse zaken gewoon uit te voeren zijn en dat de 
leerlingen nog gezellig met elkaar kunnen 
samenwerken, leren en spelen. De leerlingen laten 
ook zien dat we elkaar nodig hebben en dat we van 
elkaar energie krijgen, dat we van elkaar leren. Dat 
klinkt zo gewoon, maar is nu met een brede blik 
behoorlijk uniek.   
 
Nu staan we op de drempel van 2021 en naast 
terugkijken, kijk je ook vooruit. Wat zou ik als doel 
willen stellen en welke wensen heb ik? Ik merk dat het 
er veel zijn (mijn eigen egoïsme zegt dat ik het bedrag van de loterij zou wensen, of dat ik alsnog 
die verre reizen wil maken), maar als ik echt kijk wat ik zou wensen is het iets, wat voor maart 
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2020 de normaalste zaak was. Bovenal merk ik dat mijn wens is dat het normale van 2019, 
vrijheid, keuzevrijheid, het kunnen gaan en staan waar we willen, boven de andere wensen is 
komen te staan.   
 
Het uitnodigen van familie en vrienden die me dierbaar zijn, waarmee we heerlijk met elkaar 
aan tafel zitten zonder restrictie van wie wel, wie niet? Of het zomaar uit eten kunnen gaan met 
mijn gezin zonder dat we het gevoel hebben dat we iets verkeerds doen, of op vakantie gaan 
zonder quarantainerisico’s. Dat we de ouders van school weer zonder restricties kunnen 
begroeten en dat zij weer meer kunnen meekijken bij activiteiten van hun kinderen, niet via 
Teams, Zoom of andere digitale portalen. Ik wens een vrij en gezond 2021 voor iedereen.  
Boudewijn van Stuijvenberg 
 

Wijzigingen in adres, telefoonnummer en mailadres  
Heeft u een nieuw adres, telefoonnummer of mailadres? Wij verzoeken u dit aan ons door te 
geven in een mail aan info@dekwikstaart.nl 
 

Heeft u al toegang tot Social Schools? 
Na de kerstvakantie stappen wij definitief over van Klasbord naar de berichtenapp Social 
Schools. Bij enkele ouders is de mail van een paar weken geleden met de koppelcode in de 
spam (ongewenste mail) terecht gekomen. Deze mail is verzonden naar de bij ons bekende 
mailadressen van ouders. De koppelcode heeft u nodig om te kunnen inloggen in de app van 
Social Schools. Op sommige mobiele telefoons is de spam (ongewenste mail) niet zichtbaar in 
de mailapp. Om de mail met de koppelcode te bekijken, is het handig om in te loggen in de 
mail op een laptop of computer en Social Schools daar toe te voegen als gewenste afzender.  
 
Heeft u de mail met de koppelcode -  om welke reden dan ook – niet ontvangen, wilt u dit dan 
per mail doorgeven aan de leerkracht van uw kind? De leerkracht stuurt u dan een mail met 
een nieuwe koppelcode. Wij willen Social Schools zo veel mogelijk gebruiken voor onze 
berichten. Voorlopig ontvangt u de Kwikflits ook nog via een mail.  
 

Nieuwsbrief van Bibliotheek Amstelland 
In onze nieuwsbrief besteden we weer aandacht aan de leukste nieuwe boeken én lees je 
waarom het zo goed is om te blijven (voor)lezen in de vakantie. Slaat de verveling toe? Werp 
dan eens een blik in onze jeugdagenda waarin alle activiteiten voor deze maand staan. 
Nieuwsgierig geworden? Klik hier.  
 

Nieuwsbrief van Videt 
Voor nieuws over de activiteiten voor de jeugd klikt u hier.  
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