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Juf Yvonne
Hoera de Gouden Klomp 10 jaar!
En daarom was er op 25 september een
groot verjaardagsfeest! Lees alle details
hierover in het verslag van juf Marlouke.
De leerlingen kregen na afloop een mooie
jubileum rugzak cadeau van de school.
Wij bedanken alle Vrienden van de
Gouden Klomp, ouders en andere gulle
gevers voor hun bijdrage in de mooie
glazen bol. Mocht u die dag nog geen
bijdrage hebben gegeven of alsnog Vriend
van de Gouden Klomp willen worden dan
kan dat bij juf Yvonne!
Immers, als Vriend van de Gouden Klomp
hoort u er pas echt bij en houden wij u van
al het gebeuren rond de school op de
hoogte.
Maar naast feesten wordt er ook serieus en
hard gewerkt door de kinderen. Inmiddels
heeft iedereen zijn eigen plekje gevonden
in ons nieuwe leslokaal in Opio waar een
gezellige sfeer hangt en nog steeds geleerd
wordt met plezier. U bent altijd welkom
om voor of na de les binnen te lopen en
het werk van uw kind te bekijken.
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In februari houden we weer de individuele
10 minuten gesprekjes. Ook de toetskalender staat in de Nieuwsbrief. Noteer de
data in uw agenda zodat ALLE leerlingen
aanwezig zijn op de Cito toetsdagen! Deze
toetsen zijn van groot belang voor de
vorderingen van uw kind en kunnen niet
worden ingehaald.
Het zal u opgevallen zijn dat deze eerste
Nieuwsbrief van dit schooljaar ook een
nieuw jasje heeft gekregen. Wij bedanken
Margriet Alberts voor de jaren dat zij de
Nieuwsbrief voor ons verzorgde, maar nu
Juf Marlouke de website op zich heeft
genomen hoort de Nieuwsbrief daar bij!
Dan is Sinterklaas weer gearriveerd
waarover in deze Nieuwsbrief meer, want
hij brengt ons uiteraard ook dit jaar weer
een bezoek.
De gezellige feestdagen zijn in aantocht!
Veel leesplezier
juf Yvonne
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Er is er één jarig.
Onze school De Gouden Klomp viert dit
jaar haar tienjarig bestaan!
Dit mag natuurlijk groots gevierd worden.
En wat past er beter bij een schoolfeest dan
een echt circus?
Juist, een circus waarin je zelf de artiest
bent; Circus Hannes.
Op zaterdag 25 september was het dan
zover, de officiële aftrap van het
jubileumjaar.
Al vroeg in de ochtend werd -door de
circusdirecteur Anne en zijn medewerker
Peter- alles klaar gezet, dit gebeurde op het
terrein van de Oasis, onze voormalige
schoollocatie. In een recordtempo stond er
een prachtige circustent, compleet met
linten, ballen, eenwielers, hoepels en nog
veel meer.
Aan het
begin van de
middag
kwamen
ook de
artiesten één
voor één
binnendruppelen, zij waren klaar voor een middag
oefenen. Oefenen en nog eens oefenen om
een spectaculaire show voor alle ouders,
opa's, oma's en andere genodigden te
kunnen opvoeren.
Anne opende een nieuwe wereld voor de
kinderen, zo leerden ze in één dag de fijne
kneepjes van het jongleren, als een echte
acrobaat balanceren op een grote rode bal
of hoelahoepen met een reuze hoepel. Ze
mochten alles proberen, kregen veel
begeleiding en groeiden uit tot ware
artiesten.

Er was even een moment voor een hapje en
drankje. Vervolgens werd het tijd om een
favoriet onderdeel te kiezen
Alle acts werden geperfectionneerd en in
de loop van de middag kwamen de
nieuwsgierige toeschouwers.
Jong en oud zochten een plek rond de piste
om alles goed te kunnen aanschouwen.
De fototoestellen in de aanslag, de eerste
artiesten in de startblokken achter de
schermen en een enthousiaste
aankondiging van circusdirecteur Anne
was het startsein voor een reeks prachtige
acts.
Alle leerlingen -van 3 tot 13 jaar oudstalen de show, de diabolo's en
vlinderstokken vlogen hoog in de lucht, de
doekjes en jongleerballen kruisten elkaar
en de Chinese bordjes dansten op hun
stokjes. Het applaus was overweldigend.
Na de voorstelling was het woord aan onze
consul Peter van Santen onder het genot
van een glas champagne en bitterballen.
De middag werd afgesloten met het
oplaten van de rood, wit en blauwe
ballonnen waarna alle kinderen trots als
echte sterren
naar huis
keerden.
Juf
Marlouke
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Vanuit het bestuur
Onze directeur Yvonne heeft samen met
het onderwijsteam gezorgd voor een
gezellige feestelijke opening van ons
jubileum jaar. Het Circus Hannes, het
gezamenlijke cadeau van de ouders en
vrienden, was het middelpunt van het
feestgebeuren. Namens het bestuur dank
aan al die ouders en vrienden van de
Gouden Klomp die aan deze doe−ervaring
hebben bijgedragen. Ook die dag is onze
slogan weer bevestigd; Leren is plezier!
Onderwijs is altijd in beweging, staat nooit
stil en groeit mee. In 10 jaar tijd heeft de
school zich kwalitatief enorm
ontwikkeld. De afgelopen 2 jaren heeft
Anne Mieke Remery zich bijzonder
ingezet als voorzitter van de Gouden
Klomp. Helaas heeft Anne Mieke haar
functie moeten overdragen maar haar
inspanningen samen met het bestuur,
directeur en lerarenteam zijn dit voorjaar
beloond met een positief rapport van de
Nederlandse schoolinspecteur. De
volgende vier jaren is de Gouden Klomp
weer gecertificeerd. Bedankt Anne
Mieke!
Heel blij zijn we met de komst van twee
gediplomeerde leraressen, Juf Marlouke
en Juf Patricia. Zij zullen het
enthousiaste onderwijsteam van Juf
Yvonne en Juf Anne Marie de komende
jaren versterken. Het schooljaar zijn we
gestart op een nieuwe locatie. Door het
uitgebreide netwerk van contacten van
Yvonne hebben wij nu de beschikking
over een prachtig schoollokaal in de
gemeente Opio.
Door al deze ontwikkelingen hebben wij
nu als school nog meer de mogelijkheid
om de komende jaren verder uit te
groeien. Maak uw Nederlandse vrienden
en kennissen erop attent dat er voor

leerlingen nu weer nieuwe
plaatsingsmogelijkheden zijn.
Tot slot wil ik u er nog maar eens aan
herinneren, dat alle ouders, opa's, oma's,
familie, vrienden en kennissen middels een
geringe bijdrage Gouden Klomp Vriend
kunnen worden en daarmee de kwaliteit
van het onderwijs verder verbeteren.
Liesbeth Heemskerk
Voorzitter
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Hollandse dag
Kom bij ons op de Hollandse dag een tas
beschilderen!
Zoals ieder jaar zal “De Gouden Klomp”
met een stand vertegenwoordigd zijn op de
Hollandse dag. Dit jaar geen speelgoed,
maar voor 7,50 euro kan een ieder zijn of
haar creativiteit kwijt door bij ons een
‘handig’ tasje te beschilderen! Op te
vouwen en dus ideaal voor in je
handtas ‘voor die onverwachtse
aankoop’! Ook leuk als cadeautje
voor de Kerst! De opbrengst komt volledig
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.
Wie wil een gedeelte van deze dag komen
assisteren?

Belangrijk citotoetsen
Groep 1 en 2
Groep 3V en 3A
(3V ochtendgroep)
(3A middaggroep)

Groep 4

Zaterdagochtend
groep 4 t/m 7

Datum
26 januari en 2 februari 2011
5 januari 2011
12 januari 2011
19 en 26 januari 2011
1 en 8 juni 2011

Toets
Taal voor kleuters
Woordenschat
LOVS technisch lezen
LOVS Spelling
Begrijpend lezen

5 januari 2011
12 januari 2011
19 en 26 januari 2011
2 en 9 februari 2011
8 en 15 januari 2011
22 en 29 januari 2011
5 februari 2011

Woordenschat
LOVS technisch lezen
LOVS Spelling
Begrijpend lezen
Begrijpend lezen
Spelling
LOVS Technisch lezen (gr.4)
Technisch lezen (groep 5, 6)
Woordenschat (groep 4 t/m 6)

12 februari 2011
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Sinterklaasfeest 2010
Zoals ik u reeds geschreven heb zullen we
met de leerlingen van de zaterdaggroepen
5, 6 en 7 (dus groep 4 doet mee met het
middagfeest) het Sinterklaas op
‘traditionele wijze’ oftewel, lootjes trekken
en surprises met gedicht(je), vieren. De
leerlingen maken op school een lootje met
daarop hun naam, hun hobby’s en
eventueel een cadeau ideetje. De bedoeling
is dat de kinderen thuis een surprise maken
met daarin een cadeautje van maximaal
€10,- en een gedichtje van minimaal 4
regels. Wij rekenen hierbij op uw hulp!
Het feest wordt gevierd op 4 december van
9.00 – 11.30 uur. Mocht uw kind
onverhoopt afwezig zijn dan rekenen wij er
op dat u de surprise en het cadeautje van te
voren afgeeft zodat er geen kinderen met
lege handen naar huis gaan!
Naast deze Sinterklaasochtend voor de
zaterdag leerlingen bent u natuurlijk ook
van harte welkom om met uw kind(eren)

Wist je dat...

op het Sinterklaasfeest op zaterdagmiddag
4 december te komen. Wij vieren dit met
alle leerlingen van de woensdag groepen
en de leerlingen van de zaterdag groep 4 in
ons eigen leslokaal op 5 chemin des
Eigages in Opio. Het feest zal beginnen om
14.30 uur en duurt tot 16.30 uur Opa’s,
Oma’s, broertjes en zusjes zijn
van harte welkom!

• Sinterklaas zaterdag 13 november
met de boot in Nederland is aangekomen?
• iedereen erg zenuwachtig was of hij wel zou
komen? Sommige mensen hadden de pakjesboot al in de haven zien liggen, en
dachten dat hij alweer terug naar Spanje was gegaan.
• Vergeetpiet bang was dat hij de terugweg naar Spanje zou vergeten? Hij heeft
daarom allemaal pepernoten in zee gegooid om een spoor achter te laten.
• veel vissen in Nederland nu met pepernoten in hun buik rondzwemmen?
• er per ongeluk een babypiet mee naar Nederland is gekomen?
• Sinterklaas dat niet mag weten, omdat de pieten bang zijn dat ze dan meteen
teruggaan naar Spanje? Dus sssst.. niets verklappen!
• hij graag op 4 december bij ons op de Gouden Klomp langs komt?
• www.sinterklaasjournaal.nl een erg leuke site is, met onder andere leuke
spelletjes en kleurplaten van Sinterklaas en alle pieten?
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Om te onthouden
 Op zaterdag 27 november zien wij u graag op de algemene ledenvergadering van
10.00 – 12.00 te 5 Chemin des Eigages, Opio.
 Zondag 28 november is er weer een Hollandse dag in de Mougins school, meer
informatie kunt u vinden in de bijlage.
 Sinterklaas de school
hool op 4 december met een bezoek zal vereren
Zie Sinterklaasfeest 2010
 Woensdag 15 december is er een kerstviering voor de woensdaggroepen.
 Zaterdag 18 december is er een kerstviering voor de zaterdaggroep.
 Vakantie; 19 december tot en met 4 januari

Spelletjes
Kun jij de Sint de goede weg
wijzen?

Kun jij lezen wat er in deze twee
Sint rebussen staat?

