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Van Juf Yvonne
Juf Yvonne’s pagina
Ons schooljaar is, na een geslaagde culturele
Holland-Vlaanderen reis eind augustus, gestart
op woensdag 9 september en terwijl ik deze
pagina voor de 1e Nieuwsbrief schrijf zitten we
al weer midden in de herfstvakantie. Even
terugkijkend op de eerste weken hebben we
niet stil gezeten. Zo hebben we weer actief
deelgenomen aan la fête du sport op zondag
13 september, georganiseerd door de
gemeente Opio. Lucas Veraart heeft de 2e
prijs gehaald met hardlopen en ‘de juffen’
met enkele leerlingen de eerste prijs met
touwtje springen. Verder hebben wij als
school, op verzoek van de gemeente,
Hollandse spelletjes verzorgd en waren de
Fransen niet weg te slaan bij de sjoelbak. Op
zaterdag 26 september hadden we onze
‘jaarlijkse’ picknick. Jammer dat er maar zo
weinig ouders en leerlingen aanwezig waren,
ondanks dat iedereen de datum al ruim van te
voren wist.
Zaterdag 10 oktober was er geen school
vanwege de regiobijeenkomst in Parijs waar
juf Anne Marie en ik naar toe zijn gegaan om
ervaringen en ideeën uit te wisselen met onze
collega’s van de andere Nederlandse scholen
in Frankrijk. Zo waren o.a. Lyon, Grenoble ,
Montpellier, Aix en Provence en Parijs
aanwezig, maar ook de Ambassade en de
Stichting NOB waren vertegenwoordigd. Een
zeer geslaagd en leerzaam weekend!
In oktober stonden de lessen in het thema
“Aan Tafel” het thema van de kinderboeken
week.
De school heeft ook weer nieuwe kinderboeken
aangeschaft voor de bibliotheek en wanneer
ouders of grootouders een kinderboek zoeken,
verwijzen wij jullie graag naar de site van de
Utrechtse Kinderboekenwinkel die te vinden is
via een link op www.degoudenklomp.fr.
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Zoals u inmiddels weet zijn we dit schooljaar
gestart met de nieuwe taalmethode ‘Taal
actief’ en voor groep 3 de leesmethode ‘De
leessleutel’. Ook hebben jullie 2 nieuwe
gezichten gezien, juf Patricia, een volledig
bevoegde leerkracht, woonachtig in Opio die
ons team is komen versterken op de
woensdagochtend en zaterdagochtend en juf
Lisa, die tot 10 januari in Sophia Antipolis
stage loopt voor haar studie Frans en bij ons
op school komt assisteren wanneer haar
rooster dit toe laat. Kortom een goede start.
Nu kijken we uit naar de komst van
Sinterklaas. Noteer alvast dat de Sint
voornemens is op zondagmiddag 6 december
een bezoek te brengen aan de leerlingen van
de Gouden Klomp. We houden jullie op de
hoogte!
Juf Yvonne

Picknick Zaterdag 26 September
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Welkom
Noa Angenost uit Mougins
Sophie Attelann uit Mouans-Sartoux (weer
terug)
Isis Gehring-Dailler uit Valbonne
Chiara Hens uit Plascassier
Iris van Kesteren uit Tourrettes sur Loup
Nicole van Kesteren uit Tourrettes sur Loup
Denise van Kesteren uit Tourrettes sur Loup
Margaux Lomax uit Mouans-Sartoux
Victor Trémolières uit Maganosc
Annabella West uit Roquefort-les-Pins
Hugo van Wijk uit Chateauneuf de Grasse

Holland-Vlaanderen reis
24-28 augustus 2009

Fête du Sport Opio
De schoolreis was leuk. We zijn geland op
Schiphol en dan zijn we meteen naar Neeltje
Jans gegaan.
In de avond zjjn we bij een gastgezin gaan
slapen.
Dinsdagochtend zijn we naar Gent gegaan en
’s avonds hebben we gegeten bij de Orde van
den Prince.
Woensdag zijn we naar de Efteling gegaan.
Het was heel leuk. We zijn in de ochtend
naar het sprookjesbos geweest. Tussen de
middag hebben we poffertjes gegeten.
Daarna zijn we in de pyton geweest. Dat was
heel leuk! Daarna hebben we nog meer leuke
attracties gedaan! Voordat we gingen,
hebben we fricadel en frites gegeten. Dan
zijn we terug gegaan naar Den Haag, waar we
geslapen hebben.
Donderdag zijn we in Zuid Holland geweest
naar Het Prinsenhof en de Nieuwe kerk.
Daarna in de middag naar de
Bloemcampschool in Wassenaar en het
Panorama Mesdag museum, dit is een grote
ronde schildering van Scheveningen. We zijn
naar de pannenkoekenboerderij gaan eten. In
de avond zijn we naar Madurodam geweest
Vrijdag, in Zuid Holland, zijn we naar het
Archeon geweest. Dat was heel leuk.
Paul Gray
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Barbecue

Gent

Carly Alberts

Neeltje Jans

Efteling
Madurodam

Archeon
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Speelgoedstand
Speelgoed stand op Hollandse Dag
Zoals ieder jaar zal “De Gouden Klomp”
met een “zo goed als nieuw speelgoed” stand vertegenwoordigd zijn
op de Hollandse dag. De opbrengst komt
ten goede aan het Nederlandse
Ondersteuningsfonds, dat zich inzet om
landgenoten in dit gebied die buiten
hun schuld in de problemen zijn
gekomen hulp te verlenen. Als jullie
speelgoed of boeken hebben waarmee
je niet meer speelt, willen jullie dat
dan bij juf Yvonne inleveren, zodat het
een goede bestemming kan krijgen?
Wie wil een gedeelte van deze dag
onze stand helpen bemannen?
KOOP OOK EEN LOT , €1 per stuk bij
Juf Yvonne voor de tombola op 29
november en win o.a. 3 dagen
Amsterdam voor 2 personen (2
Transavia tickets Nice-Amsterdam +
hotel)

Vanuit het bestuur
Het nieuwe schooljaar is goed begonnen
en we hebben op 17 oktober de
algemene ledenvergadering gehad.
Tijdens deze bijeenkomst hebben we
afscheid genomen van juf Sophie en van
onze penningmeester Arie van ’t Hof. In
onze laatste Nieuwsbrief van het vorig
schooljaar heb ik dit vertrek van Arie al
aangekondigd en hem bedankt voor zijn
9-jaar lange en professionele behartiging
van de financiële zaken van de school.
We zullen hem nog wel een tijdje missen
tijdens onze bestuursvergaderingen,
maar hij wordt opgevolgd door Henri
Roest, die we bij deze welkom heten
evenals Steven Veraart (vader van 2
leerlingen) die al meteen bij het nieuwe
schooljaar het bestuur is komen
versterken.
Ik laat aan Arie en Steven het woord:

Nieuw Bestuurslid
Nieuw bestuurslid 1ère ecole Néerlandaise Côte d’Azur
Wie: Steven Veraart, 43 lentes jong, getrouwd met Judith, vader van 3 jongens (Justus,
Lucas & Victor) waarvan er 2 op de zaterdagochtend naar de Gouden Klomp gaan. Alweer
bijna 12 jaar in Frankrijk, werkzaam bij SBM Offshore in Monaco en na La Turbie en Eze nu
woonachtig in Roquefort les Pins op een steenworp afstand van de Gouden Klomp in Opio.
Onze eerste kennismaking met de Gouden Klomp was op een Koninginnedagfestijn in Opio een jaar of 4 geleden en sindsdien gaan onze kinderen wekelijks naar de school. Ondanks dat wij alweer lange tijd in
Frankrijk woonachtig zijn en met name de kinderen aardig “verfransen”
moet ik concluderen dat ik van ons gezin toch wel het meest een Hollander ben gebleven. Ik vind het dan ook belangrijk dat de Nederlandse
kinderen hier aan de Cote d’ Azur de mogelijkheid wordt geboden om
de Nederlandse taal te leren als ook Nederlandse cultuur te proeven
om zodoende het contact met hun “roots” niet te verliezen.
Met die achtergrond was het dus niet moeilijk om ja te zeggen toen mij gevraagd werd of ik
het bestuur van de Gouden Klomp wilde komen versterken om bij te dragen aan het reilen
en zeilen als ook beleid en toekomst van de Gouden Klomp.
Tot ziens op zaterdagochtend of op een van de jaarlijkse evenementen die door de school
worden georganiseerd.
Steven Veraart
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Het laatste woord is van de
penningmeester

u, dat was het dan, negen jaar aan de financiële
knoppen van de Gouden Klomp gezeten.
Het begon allemaal op een warme avond op het
terras van juf Yvonne.
Wat was de situatie ?
Yvonne wilde een school beginnen.
Arie vond dit een uitstekend idee.
De vrouw van Arie eveneens.
De drie zonen van Arie wat minder (“moeten we
dan op zaterdag ook naar school’?)
Arie had op –een andere- school geleerd hoe je
moest optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en
delen.

Hetzelfde geld voor het werk wat ik voor de school
deed.
Dit brengt je volledig in de realiteit: hoe zorgen
we dat we de eindjes aan elkaar kunnen blijven
knopen, wat doen we met de ouderbijdragen, wat
kunnen we ons veroorloven om aan te schaffen ?
Dit alles binnen het kader van een school die voor
een groot deel haar voortbestaan dankt aan de
inzet van vrijwilligers, die volgens mij op de plaats
van hun hart een klein gouden klompje hebben
zitten
Ik laat de school met een gezonde balans achter.
Deze balans kan eventuele tegenvallers opvangen.
Dit betekent echter niet dat we in de toekomst niet
op de kleintjes moeten blijven letten. Dit vraagt een
inzet van een ieder die de school een warm hart
toedraagt en in het bijzonder van de particulieren,
bedrijven en de ederlandse Club ( nogmaals dank
aan onze Consul Peter van Santen) die ons in de
afgelopen jaren financieel hebben ondersteund.
Met hartelijke groet
Arie van ’t Hof

Conclusie: Arie werd penningmeester
Zo gezegd zo gedaan en zo hadden we (op basis
van een bedrijfsplan wat we zogezegd op een
bierviltje hadden opgeschreven), samen met de
andere bestuursleden waaronder onze zeer
gewaardeerde voorzitter Tjip Winkel, binnen
enkele maanden de school opgericht.
Wel een beetje officieel, dus inschrijving bij de
Prefecture, Ursaff, OB etc.
We waren zelf een beetje verrast hoe snel en hoe
succesvol een en ander zijn wending nam. Al met
al is de school in September met ongeveer 50
leerlingen gestart.
egen jaar verder is het tijd om mijn
penningmeesterstokje over te geven aan Henri
Roest. ieuw bloed, nieuwe energie en nieuwe
ideeën zullen de school zeker baten.
Dit betekent niet dat ik geen gemengde gevoelens
heb. Ik zal de regelmatige contacten met Yvonne,
Anne-Mieke, Hein en Steven missen.

Dag van de leraar

Om te onthouden
HOLLANDSE DAG
Zondag 29 november
SINTERKLAASBEZOEK
Zondag 6 december

Wij vinden het leuk om ook uw/jullie onderwerpen in de nieuwsbrief te verwerken bijvoorbeeld leuke uitstapjes met
de kinderen, een goed boek gelezen, leuke vakantieverhalen en foto´s, laat het ons weten. Mail het naar:
margriet.alberts@neuf.fr

