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Agenda 
wo 7 t/m vr 16 december : verkoop consumptiebonnen  
   kerstviering / afhalen toegangsbewijs 
do 22 december : kerstviering en kerstdiner 
vr 23 december : leerlingen zijn ’s middags vrij 
ma 26 december t/m  
vr 6 januari : kerstvakantie 
ma 9 januari : studiedag, alle leerlingen zijn vrij 
 

 
 

Het kerstdiner 
Hieronder een herhaling van de belangrijkste punten voor het kerstdiner van morgenavond. 

• Heeft u eraan gedacht om een bord, beker, bestek, voorzien van naam, in een (plastic) 
tas (ook voorzien van naam) mee te geven? Donderdagavond kunnen we dan direct 
alles weer in die tas mee teruggeven. 

• De kinderen van het kerstkoor mogen om 17.30 uur de spullen in de klas zetten en 
daarna zingen zij vanaf 17.45 kerstliedjes in het atrium. 

• Vanaf 17.45 uur mogen alle kinderen via de hoofdingang binnenkomen, andere 
ingangen zijn gesloten. U brengt uw kind in de klas en geeft uw bijdrage aan het diner 
af. U kunt dan eventueel sfeerfoto’s maken. Wilt u bij en na het maken van foto’s 
rekening houden met de privacywetgeving?  

• Om 18.00 uur zal het kerstdiner in de klassen starten. U wordt dan vriendelijk verzocht 
om de klas en de gang te verlaten. 

• Tussen 18.00 uur en 19.15 uur wordt er in het atrium door de OV vegetarische 
tomatensoep en erwtensoep verkocht en zal er glühwein en warme chocomelk worden 
geschonken. Deze kunt u betalen met een consumptiebon. Vorige week was u in de 
mogelijkheid om een consumptiebon te kopen en/of een toegangsbewijs af te halen.    

• Om 19.15 uur kunt u uw kind(eren) ophalen in de klas van uw jongste kind. 
Het team wenst u fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling toe! 
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Gedachten tijdens de kerstperiode 
Kerst 2022 is bijna zover. De lichtjes branden, de bomen zijn versierd en de thermometer gaf 
vorige week winterse kou aan. De laatste weken van het jaar zijn voor velen een mooie tijd 
met de geboorte van een kerstkind, het einde van een jaar en het begin van nieuwe kansen. 
Kerst heeft vele lagen, meerdere emoties met zowel een lach als een traan. Kerst is ook een 
herinnering aan het afgelopen jaar en een blik op de toekomst.   
 

Voor mij is deze periode van het jaar altijd omgeven 
met nostalgie. Ik denk dan terug aan hoe ik met mijn 
ouders naar de kerstnachtdienst ging, hoe wij daar 
met zijn allen een kaars aanstaken en "vrede op 
aarde” zongen. In deze weken worden ook wensen 
uitgesproken, van het winnen van de loterij tot aan 
wensen voor wereldvrede. Ook worden goede 
voornemens uitgesproken. Sommige goede 
voornemens van een jaar geleden zijn gelukt en 
sommige herhaal ik elk jaar. 
 
De afgelopen dagen heb ik de Kwikflitsen van 
december 2019, 2020 en 2021 er nog eens op 
nageslagen. Dan lees ik over de impact van de 
coronabeperkingen en probeer mij te herinneren hoe 
dat ook alweer was. Toen merkte ik dat ik liever 
zoek naar mooie herinneringen die mij een glimlach 
opleveren of waarvan ik plezier krijg. Dat kon komen 
door opmerkingen die zijn gemaakt om aan elkaar te 
denken of door inventieve oplossingen om toch 
samen te kunnen zijn. Ik werd blij van ideeën van 
een ouder, een collega, een leerling of door een 
column in een krant. Mijn grootste wens is dan ook 
niet de hoofdprijs van de Staatsloterij (al zal ik deze 

niet afslaan wanneer ik win). Mijn wens zit in het pakken van geluksmomenten, het maken van 
mooie herinneringen en deze kunnen delen met familie, vrienden en collega’s.  
 
Ik wens eenieder zijn geluksmomenten en opmerkingen die je doen stralen. Laten we zorgen 
dat 2023 een jaar wordt waarin we kijken naar wat kan, wat mag en met oog voor elkaar. 
Vanaf deze plek wens ik iedereen daarom een mooi 2023! 
Boudewijn van Stuijvenberg 
 

Onze vacatures 
We zijn op dit moment druk bezig met het vinden van leerkrachten voor de volgende 
vacatures.  

• Een leerkracht voor groep 1. 

• Een leerkracht voor groep 4. 
Op www.dekwikstaart.nl leest u meer over onze vacatures. Kent u iemand die geïnteresseerd 
en gediplomeerd is (of heeft u zelf interesse), laat het ons dan snel weten! 
 

Ingezonden bericht 
 

• Nieuwsbrief van Videt 
Lees hier meer over de activiteiten voor de jeugd in Uithoorn. 

http://www.dekwikstaart.nl/
https://mailchi.mp/9ebe90ed524a/uithoornvoorelkaar-9076277?e=973153f121

