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Agenda 
do 14 juli : zomerfeest, 16.30-19.30 uur 
vr 15 juli : alle leerlingen vrij, start zomervakantie 
ma 29 augustus : eerste schooldag schooljaar 2022-2023 
ma 5 september  : 19.30 uur, informatieavond groepen 1 
di 6 t/m vr 16 september  kennismakingsgesprekken groepen 2 t/m 8 
di 20 september  : 19.30 uur, informatieavond groepen 3 over de leesontwikkeling 
ma 17 t/m vr 21 oktober : herfstvakantie 
 
 

De zomervakantie lonkt! 
Wat een bijzonder en hectisch 
schooljaar was dit weer. Wederom 
een jaar voor in de 
geschiedenisboeken! Er waren 
momenten die iedereen hebben 
geraakt en die invloed hebben 
gekregen op ons bestaan. U zult wel 
denken, wat een zwaar begin voor 
een vakantietekstje. Dus daarom 
maar even terugkijken naar wat er 
kon en wat we hebben gedaan. 
Mocht u de opsomming al 
vermoeden, dan mag u vanaf nu stoppen met lezen. Vindt u het leuk om nog even het jaar te 
memoriseren, dan hieronder een korte terugblik op het jaar.  
  
Herinneringen zijn er zeker gemaakt en ik kies ervoor om eens naar de positieve kant te kijken 
en deze te benoemen. Er waren dit jaar veel gezinsmomenten, gedwongen door lockdowns 
waardoor thuis zitten een must werd of gedwongen door quarantaines, waardoor je thuis allerlei 
mooie gesprekken kon hebben over het leven. Na het thuis zitten, kon je weer blij zijn dat de 
school er is waar de kinderen naartoe kunnen, zodat het huis weer opgeruimd is en er weer 
koffie kan worden gedronken met de buren.   
 
Er waren dit jaar ook nog diverse sportieve evenementen zoals de Olympische Winterspelen, 
de Tour de France, tennistoernooien, de Fairplaycup, de sportdag en Optimisten on Tour. 
Daarnaast was er - en dat was denk ik wel een heel mooi moment - het verdwijnen van alle 
coronamaatregelen, waardoor vrienden weer zonder restricties over de vloer konden komen, 
dat we weer uit eten en op vakantie konden gaan.  
 
Bij het schrijven van dit stukje besef ik me dat zelfs dit een hele kleine greep van gebeurtenissen 
is. Wat ik al zei, ik wil vooral de mooie momenten memoriseren, want op dit moment is de wereld 
enorm in beweging. Naast alle maatschappelijke ontwikkelingen hebben we als school ons best 

27e jaargang, nummer 42 
13-07-2022 
Website: www.dekwikstaart.nl 
E-mail school: info@dekwikstaart.nl 
Kopij: marion@dekwikstaart.nl 

 

mailto:marion@dekwikstaart.nl


2 
 

gedaan om ons te blijven ontwikkelen, soms gedwongen door de situatie, maar bovenal door 
de focus op het verbeteren van het onderwijs. Voor school zat, gezien alle beperkingen, het 
lichtpuntje naar normaal in het staartje: met een schoolkamp voor groep 8, een promofilm die 
de school heel mooi in beeld brengt, een sportdag, theater, dans en drama in de school, een 
meesters- en juffendag, de afscheidsavond voor groep 8 met de ouders, als vanouds in de 
school. Het toetje hebben we morgen, het zomerfeest als een mooie afsluiting van het 
schooljaar.  
 
Ondanks of juist dankzij dit schooljaar merk je hoe belangrijk je omgeving is, in relatie staan tot 
een ander, het delen van herinneringen of het leren van elkaar. Om die reden ben ik oprecht 
onwijs trots op deze school. Door het team dat ervoor wil gaan, z’n best doet om goed onderwijs 
te geven en te zorgen voor verbinding. Ouders die zich (dit jaar extra) inzetten voor vele 
activiteiten en mee willen denken over het beleid van de school, maar ook gewoon hun kinderen 
een veilige plek kunnen bieden van vertrouwen en geborgenheid. En als laatste door de 
leerlingen die hun best doen om voor anderen op te komen, te willen groeien en zin hebben in 
een leuke tijd.   
 
Het was een jaar om nooit te vergeten. Over zes weken starten we weer. We hebben het 
afgelopen jaar gemerkt dat de korte lijntjes met ouders, een goedemorgen of horen hoe het gaat 
belangrijk is in de verbinding tot elkaar. Dat maakt de wereld ook een stukje mooier. Ik wens 
iedereen een fijne vakantie. 
Boudewijn van Stuijvenberg   
 

Het zomerfeest, laatste update 
Nog een dag en dan is het zover: het 
zomerfeest op De Kwikstaart. Er is de 
afgelopen weken al flink geoefend op allerlei 
zomerse optredens. Er zullen uiteraard wat 
kinderziektes inzitten, maar door een goede 
samenwerking wordt het vast een hele fijne 
middag. Alvast dank! Wij hebben (wellicht ten 
overvloede) nog een aantal kleine reminders 
voor morgen.  
 
Optredens en verzamelen  
De optredens vinden plaats in het atrium (podium 1) of in de grote gymzaal (podium 2). Zorg 
dat uw kind op tijd op de verzamelplaats aanwezig is (minimaal 5 minuten voor het optreden). 
bij de leerkracht. De zaal kan pas betreden worden, nadat de vorige bezoekers de zaal hebben 
verlaten. U krijgt hiervoor een seintje van juf Nina of juf Inge.  
 
Eten en drinken  
De voorverkoop van de consumptiemuntjes voor een snack, ijsje of frisdrank is gestart en zijn 
te verkrijgen bij Ton in het atrium. Op de middag/avond zelf zullen er ook consumptiemuntjes te 
verkrijgen zijn op het schoolplein. Alle betalingen gaan per pin.  
 
Wijziging speelbos → voetbaldak  
In een eerder bericht heeft gestaan dat het speelbos betrokken wordt bij het zomerfeestterrein. 
In plaats van het speelbos wordt het voetbaldak ingezet voor alle activiteiten die te maken 
hebben met voetbal. (levend tafelvoetbal, pannakooi en snelheidsschieten). 
 
EHBO 
In geval van nood zijn er leerkrachten met een BHV-diploma. Zij zijn te herkennen aan een geel 
hesje. Mocht u een pleister nodig hebben, kunt u deze halen bij de kraam voor de 
consumptiemuntjes.  
 
Wij hebben er zin in en hopen u allemaal te zien op ons eerste zomerfeest!  
 

Voor wie het praatpapier wil bewaren 
Het digitale praatpapier dat wij gedurende het schooljaar hebben gebruikt, wordt toegevoegd 
aan het digitale leerlingdossier. Dit betekent dat de link naar de mail met het praatpapier komt 
te vervallen. Mocht u het praatpapier willen bewaren, dan is het handig om deze nog vóór de 
zomervakantie te downloaden. 
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Collega’s komen en gaan 
Ook aan het einde van dit schooljaar zijn er collega’s die ons gaan verlaten. De een kiest voor 
een nieuwe uitdaging en de ander om dichter bij huis te gaan werken. Maar ook zijn er collega's 
die kunnen en mogen stoppen met werken. Dit jaar zijn er twee collega's die om één van 
bovengenoemde reden gaat stoppen. Het is altijd jammer wanneer gewaardeerde collega's 
vertrekken en daarom nemen we met een dubbel gevoel nemen we afscheid. Met weemoed 
omdat je veel met elkaar hebt gedeeld en ze een belangrijke bijdragen hebben geleverd aan de 
sfeer en de kwaliteit van onze school. Voor iedereen die vertrekt komen ook nieuwe collega's 
in de plaats en ook dat is ons dit jaar weer goed gelukt. In het komende schooljaar starten vier 
nieuwe leerkrachten. Daarnaast zijn onze twee LIO-ers (leerkrachten in opleiding) onlangs 
geslaagd en zij hebben een aanstelling op onze school gekregenl. We hopen, maar gaan er 
stiekem vanuit, dat zij allen dezelfde bijdrage kunnen leveren om de school sterk te houden. 
Daarnaast blijft het zo dat we ook vier collega’s hebben die er tijdelijk uitgaan doordat zij (weer) 
moeder worden. Wij wensen hen een mooie verlofperiode en zien ze graag weer terug op 
school. Wel houden wij door deze verloven nog steeds vacatureruimte over in ons team. Dus 
als u iemand kent die wellicht gediplomeerd en geïnteresseerd is in een baan op onze leuke 
school, dan hoor ik het heel graag. 
 

Weer naar school 
Na iedere schoolvakantie mogen ouders van de groepen 1 tot en met 8 één week lang hun 
kind(eren) ‘s ochtends in de klas brengen. Na deze week nemen ouders weer buiten afscheid.  
Daarna mogen de ouders van de groepen 1 hun kind elke maandagochtend in de klas blijven 
brengen en worden deze kinderen op de andere dagen buiten opgevangen.  
 

Ingezonden berichten 
• Vacature in Raad van Toezicht Wijzer aan de Amstel 

Stichting Wijzer aan de Amstel, de stichting waar onder meer onze school onder valt, 
zoekt per 1 januari 2023 twee leden voor de Raad van Toezicht met respectievelijk een 
bedrijfskundig/financieel profiel en een bestuurlijk profiel. De vacature vindt u hier. 
 

• Activiteiten in de zomervakantie 
In de zomervakantie zijn er in Uithoorn allerlei activiteiten voor kinderen en jongeren. De 
folders zijn vandaag uitgedeeld aan alle leerlingen. De folder voor kinderen kunt u ook 
hier terugvinden. De folder voor jongeren vindt u hier. 

https://wijzeraandeamstel-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marion_dekwikstaart_nl/EQb7R49MILRBmRjTE9r8508BsLAAlr8MDFXiMGQUp-BBjw?e=DC48yr
https://wijzeraandeamstel-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/marion_dekwikstaart_nl/EaOR4WkxvOdJkFWfHfkbpPkByF-7FFtyBXtfdWAss0lfQA?e=f6eqRe
https://wijzeraandeamstel-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/marion_dekwikstaart_nl/EfcT2WRfSA1FjLNETMo8MXEBBS7mdpQza2QBYbhoOAqmGg?e=zrogFC

