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Juf
Yvonne
Met deze nieuwsbrief sluiten we het schooljaar
af! De laatste lessen zijn al geweest en we
hebben afscheid genomen van Bram en Floris
de Leeuw die naar Kuala Lumpur verhuizen en
daar op de Nederlandse school – De Bonte Koe
de NTC lessen zullen voortzetten. Wij wensen
jullie veel succes toe!
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De rapporten zijn uitgereikt, de
oudergesprekken hebben plaatsgevonden, de
CITO resultaten zijn besproken en we zijn
allemaal klaar voor een heerlijke
zomervakantie.
In deze Nieuwsbrief wordt door juf Patricia
teruggeblikt op het afgelopen schooljaar.
Kijken we terug op het Groot Oranje feest van
30 april en vindt u een artikel over
meertaligheid. Natuurlijk ook weer werk van
de leerlingen en belangrijke data om alvast te
noteren. Tot slot vindt u de resultaten van de
puzzel van Bram en Justus uit de vorige
nieuwsbrief.
Ik wil nogmaals mijn dank uitspreken voor de
financiële steun die we het afgelopen jaar
hebben mogen ontvangen van de Vrienden van
de Gouden Klomp, ABN-AMRO private
banking Nice, Vista Golfcourt Maintenance en
SBM-Offshore Monaco en we hopen van harte
dat wij ook het komende schooljaar weer op
hun steun mogen rekenen.
Voor het team is het nog geen vakantie! De
juffen Anne-Marie, Patricia en Yvonne gaan
eerst nog naar de jaarlijkse cursus in
Veldhoven waar we met ruim 260
leerkrachten, allen werkzaam op Nederlandse
scholen verspreid over de hele wereld, weer
zullen worden bijgeschoold!
Dan natuurlijk de voorbereidingen voor het
komende schooljaar. Er zijn 12 nieuwe
leerlingen ingeschreven die we in september
zullen verwelkomen. We willen het nieuwe
schooljaar dan ook met alle leerlingen
feestelijk starten op zaterdagmiddag 3
september. Noteer dit alvast in de agenda,
uitgebreide informatie volgt!
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September wordt een drukke maand, want we
zullen ook weer deelnemen aan de jaarlijkse
sportdag georganiseerd door de gemeente Opio
en we krijgen op woensdag 28 en donderdag
29 september bezoek van 2 medewerkers van
de Stichting Nederlands Onderwijs in het
Buitenland (van wie wij de jaarlijkse subsidie
ontvangen).

Met dank aan de sponsors
van de Gouden Klomp

Op woensdag zullen ze de lessen bezoeken en
op donderdag zal er een ouderavond worden
gehouden. Het thema zal zijn “Meertaligheid”
en de “sectie Nederlands vervolg onderwijs op
het C.I.V.” (internationale school in Valbonne)
Voor veel ouders lijkt dit nog ver weg, maar
het is uiterst belangrijk bijtijds goed
geïnformeerd te zijn.
Tijdens deze ouderavond zal er een lezing
gehouden worden door Drs. Frans Thijssen,
rector van de Nederlandse sectie op het Lycée
International Saint-Germain-en-Laye te Parijs.

Vista Golfcourt Maintenance

Aansluitend organiseert De Gouden Klomp de
regiobijeenkomst voor leerkrachten en
besturen van de tien over Frankrijk verspreide
Nederlandse scholen die gehouden zal worden
op 30 september en 1 oktober in Club Med in
Opio.
Eind augustus ontvangt u alle informatie over
de start van het nieuwe schooljaar!
Dan rest het mij iedereen te bedanken die zich
het afgelopen jaar weer vol enthousiasme heeft
ingezet voor de Gouden Klomp en in het
bijzonder, juf Anne-Marie, juf Patricia en juf
Marlouke en wens ik iedereen een fantastische
zomervakantie toe!

Veel leesplezier,
Juf Yvonne

Oasis
vakantieverhuur
www.oasis-opio.fr
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Terugblik

2010-2011

Op woensdag 8 september was het even
zoeken voor veel ouders en kinderen om de
school te vinden, want de school was verhuisd
naar een nieuwe lokatie.
Na 10 jaar lang gebruik te hebben gemaakt
van het appartement op het landgoed l‟Oasis,
werden de leerlingen begin september door de
juffen verwelkomd in het nieuwe klaslokaal in
Opio. Een mooi schoollokaal direct naast de
ecole maternelle van Opio.
Na enkele weken begon het schooljaar pas
echt goed met een fantastisch feest….

Het 10 jarig jubileum van de
Gouden Klomp!
Voor de kinderen, ouders en genodigden een
geweldige dag. Circus Hannes kwam over
vanuit Nederland met een grote circustent en
allemaal echte circusmaterialen. De kinderen
leerden jongleren en natuurlijk allerlei
moeilijke acrobatische trucjes zoals het
balanceren op een touw, het lopen op een bal
en het fietsen op een fiets met 1 wiel.
De feestdag werd afgesloten met een
circusvoorstelling van de leerlingen aan de
ouders en genodigden. Alle kinderen voelden
zich een echte circusartiesten. Serieuze
koorddansers, clowns en zelfs kinderen die de
voorstelling presenteerden samen met de
circusdirecteur. De dag werd afgesloten met
het oplaten van veel ballonnen in de
Nederlandse kleuren en er waren heerlijke
Hollandse hapjes en drankjes.

Daarna ging het schooljaar echt van start en
werkten de kinderen en de juffen wekelijks
serieus aan taal, spelling en woordenschat met
behulp van de methoden Taal Actief, de
leessleutel en Ik & Ko. Juf Anne-Marie
verzorgde de cultuurlessen over Nederland
waarbij we veel leerden over: de
kinderboekenweek, sprookjes,
dodenherdenking/bevrijdingsdag en helden.
Natuurlijk vierden we ook dit schooljaar
sinterklaas met de peuters, kleuters en
leerlingen van groep 3. Sinterklaas vond het
fijn om alle Nederlandse kinderen opnieuw te
zien. De kinderen hadden toneelstukjes,
liedjes en versjes ingestudeerd. Er waren
kadootjes voor alle kinderen en natuurlijk veel
pepernoten. De zaterdaggroep had lootjes
getrokken en veel werk gestoken in het maken
van een mooie surpise en iedereen had een
gedicht geschreven voor een andere leerling.
Gedurende het schooljaar werden de CITO
toetsen afgenomen. Poeh, dat was hard
werken, maar de kinderen behaalden goede
resultaten. Iedereen was goed vooruitgegaan.
Ondertussen werd er achter de schermen hard
gewerkt door het team aan het registreren van
de CITO toetsen, een nieuwe uitstraling en
vormgeving van de nieuwsbrief, een
informatiefolder van de school en de
rapporten.
Gedurende het schooljaar werden de groepen
uitgebreid met nieuwe leerlingen die er in de
woensdaggroep en zaterdaggroep bij kwamen
en we namen afscheid van het Gouden Klomp
logo met de Nederlandse vlag, omdat we nu
ook Belgische leerlingen op school hebben.
Jammer gnoeg moesten we dit schooljaar ook
afscheid nemen van Juf Marlouke.
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Juf Marlouke werkte als vrijwilligster op onze
school en moest stoppen omdat ze op zoek
wilde gaan naar een betaalde baan. De ouders
van de woensdagochtend en –middaggroep
namen het initiatief om voor juf Marlouke een
afscheid te organiseren.. Een lunch met alle
kinderen en ouders van de woensdag, waarbij
iedereen in hun eigen keuken heerlijke
gerechten en hapjes genaakt had. Samen met
enkele flessen kinderchampagne en andere
drankjes, hebben we hier lekker van gesmuld
en gedronken en heeft Juf Marlouke een hele
gezellige afscheidsdag gehad, want ze kreeg
ook nog een fantastisch boek aangeboden met
afscheidstekeningen, brieven en foto‟s van de
kinderen uit haar klas.
Dit jaar werd er een bijzondere Koninginnedag
gevierd. De Consul, de heer Peter van Santen,
tevens membre d'honeur van de Gouden
Klomp had het idee geopperd Koninginnedag
(omdat het op een zaterdag zou vallen) samen
te organiseren met de 3 Consulaten van
Monaco, Nice en Marseille, de beide
Nederlandse Clubs, DNC en ANM en De
Gouden Klomp die ieder jaar al
Koninginnedag organiseerde met spelletjes en
vrijmarkt.
Er werd een grote vrijmarkt gehouden voor
alle kinderen met leuke Oud-Hollandse
spelletjes en er was een springkussen
gesponsord door de familie West, de ouders
van Annabella in groep 1.

Mary Poppins „Noortje Herlaar‟ kwam live
zingen en de kinderen hadden in de klas het
lied „supercatifragislistic‟ geoefend en
mochten samen met haar optreden. Er zijn
mooie foto‟s gemaakt die de hele wereld over
zijn gegaan met onze nieuwe school t-shirts die
we gesponsord hebben gekregen van de familie
Van Wijk, de ouders van Hugo in groep 5.

2010-2011 was een jaar waarin hard is gewerkt
door de kinderen, maar ook een jaar met veel
leuke Nederlandse feesten en activiteiten.
Het schooljaar is eind juni afgesloten met een
rapport voor alle leerlingen. Ook werden alle
ouders uitgenodigd voor een gsprek om de
leerresultaten te bespreken met de
leerkrachten.
Juf Yvonne, juf Anne-Marie en juf Patricia
willen tot slot alle kinderen en ouders
bedanken voor dit fijne schooljaar. Jullie
betrokkenheid bij de school wordt erg door
ons gewaardeerd.
Een hele fijne vakantie. Tot in september!
Juf Patricia
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Meertaligheid
Stichting NOB heeft een interessant artikel
uitgebracht over meertaligheid. Van dit
artikel kunt u een korte samenvatting in
deze nieuwsbrief lezen. Het uitgebreide
verslag vindt u in de bijlage bij de
nieuwsbrief.

Meer dan één taal leren, blijkt
veel voordelen op te leveren.
Dankzij meertaligheid hebben deze kinderen
minder moeite met de abstractie van woorden.
Ze zijn gewend om van de ene naar de andere
taal te schakelen, en zijn zelfs in staat om een
derde of vierde taal te leren op school en
sneller op te pakken. Meertalige kinderen
blijken ook flexibeler te zijn en leggen sneller
contact. Natuurlijk kan het Nederlands door
een andere taal ook nadelig beïnvloed worden.
Ouders kunnen ervoor zorgen dat de
moedertaal niet ondergesneeuwd raakt.

met hun kinderen Nederlandse boeken lezen en
televisieprogramma‟s en DVD‟s kijken, dan
heeft dat niet alleen voordeel voor het spreken
van de Nederlandse taal, maar uiteindelijk ook
voor een andere taal. Een goede basis in de
thuistaal is namelijk belangrijk voor het
aanleren van de vreemde taal.

Natuurlijk is een belangrijk taak weggelegd
voor de leerkracht op de Nederlandse school,
maar juist ook de ouders kunnen veel doen om
ervoor te zorgen dat het Nederlands niet wordt
bedreigd door een andere taal.
Het belangrijkste is dat er in de thuissituatie
zoveel mogelijk Nederlands voor komt, als
gesproken taal, maar ook in de vorm van
boeken of het sturen van kaartjes of emails
naar familieleden en vrienden.
Contactmomenten met de moedertaal in het
NTC onderwijs zijn niet voldoende, want juist
ouders zijn degenen die de Nederlandse taal
levendig kunnen houden. Als ouders
regelmatig oefenen en spreken en

Meer informatie kunt u vinden in het bijgevoegde
artikel.
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Groot Oranje feest
Het Groot Oranje feest, een zeer
geslaagde dag voor jong en oud!
De Gouden Klomp was mede-organisator van
deze feestelijke en bijzondere dag op zaterdag
30 april 2011. Circus Hannes was opnieuw
uitgenodigd en de kinderen van de school
mochten samen met Noortje Herlaar „Mary
Poppins‟ optreden en het lied
Supercatifragislistic‟ uit volle borst mee
zingen.
De oma van Annabella West (vriend van de
Gouden Klomp) heeft ons daarna deze leuke
brief toegestuurd.

Ongeveer een jaar geleden was ik eens
begonnen met jongleren, ik volgde zelfs een
instructiemiddag. Ik vond het leuk maar nadat
ik drie maal de ballen omhoog had gehouden,
bleef ik vastzitten, wat deed ik toch fout.
En toen kwam Koninginnedag en Circus
Hannes !
Er werd onder andere gejongleerd en ik voelde
het kriebelen, op naar directeur Hannes voor
advies.
Het werd een prachtige privé les en na enkele
goede tips trad er al een werkelijke verbetering
in. Basis om verder te oefenen want ik heb de
smaak nu echt te pakken.
Naast jongleren kon je bij Hannes nog
draadlopen, kleindochter haalde met een
beetje hulp het einde, volgende keer ook de
eenwieler en de stelten maar eens proberen.
De hoelahoep had ik na zoveel jaren nog onder
de knie. Alle kinderen genoten duidelijk van
alles wat het circus te bieden had , vooral te
danken aan de zeer kindvriendelijke Hannes en
zijn medewerkers.
Het feest zelf was verder
prachtig, nooit geweten dat
er zoveel Nederlanders in dit
deel van Frankrijk wonen
die deze dag gezamenlijk
willen vieren.

Koninginnedag 2011 in Zuid Frankrijk
Zeventien jaar geleden ging onze dochter
Sophie als au pair naar Nice en daarom stond
ik Koninginnedag 2011 te jongleren bij circus
Hannes. Sophie is eigenlijk nooit meer
teruggekomen (alleen bezoek) en is gelukkig
getrouwd met haar
Engelse Ashleigh,
Europeser kan het
bijna niet.
We waren
uitgenodigd op het
feest via de Nederlandse school in Frankrijk
“de Gouden Klomp” waar kleindochter
Annabella elke woensdag kennis wordt
bijgebracht over Nederland en de Nederlandse
cultuur, zodat ze nu drietalig is.

De jongens uit Heeg met
hun dweilorkest brachten in
de warmte van Frankrijk een
stukje Friese elfsteden koorts. De haring was
ook erg Hollands. Mooie woorden van de
consuls en de combo met “Mary Poppins”
Noortje leidden het einde in van een mooie
Koninginnedag 2011 in Zuid Frankrijk.

Fia Oudman
Mei 2011
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Leerlingen
Ik vind het jammer dat ik moet verhuizen naar
Kuala Lumpur maar ik vind het ook wel weer
leuk want we komen weer over twee jaar terug
misschien maak ik daar ok weer vriendjes of
niet.Ik heb het heel leuk op de Nederlandse
school gehad en veel vriendjes gemaakt
oudere en jongeren dan ik ben.Ik ga naar een
Engelse school en naar de Nederlandse les in
groep 6. Ik hoop jullie allemaal over twee jaar
terug te zien grootjes.
Floris de Leeuw, 10 jaar

Floris

\
Tijdens de cultuurles over dodenherdenking
heeft Amélie Niemeyer ‘Koningin Beatrix’
getekend

Nicole van Kesteren, groep 6
schreef een verhaal over haar
schoolreis naar Iles des Lerins
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Ik ben in 2008 op de Nederlandse les gekomen .Nu ga ik er vanaf omdat ik naar Maleisië ga verhuizen
vanwege mijn vaders werk .In Maleisië zal ik ook naar een Nederlandse school gaan . Deze heet de “Bonte
Koe”. Hij bevindt zich in en Engelse school. Hij heeft ook een grote bibliotheek.
Daar zal ik ook naar een Engelse school gaan. Nu zijn we aan het inpakken voor Maleisië. Dus al onze spullen
in dozen doen.
Deze week3komt
de container om alleWelkomstfeest
onze spullen mee te nemen naar Maleisië. Daar heben
 Zaterdag
september:
we nog geen huis gekocht .Buiten de stad is Malasie bijna helemaal oerwoud behalve een paar dorpen en de
kust.
 Woensdag 7 septmber:
1e lesdag woensdaggroepen
Daar is het
heel jaar door
en er zijn geen
(winter, zomer, herfst en voorjaar). De
deZaterdag
10 30°Celsius
september:
1eseizoenen
lesdag zaterdaggroep
enige seizoen die er zijn ,zijn het regenseizoen en het droogteseizoen . Omdat het zo warm is zijn apen in je
tuin die je
kunnen
aanvallen!er
heel veel muggen enSportdag
andere enge
beesten net
zoals giftige slangen, giftige
Zondag
11 september:
gemeente
Opio
spinnen en zelfs

 Donderdag 29 september:

Ouderbijeenkomst met de onderwerpen

Bram de Leeuw 13 jaar

Om te onthouden...
 Zaterdag 3 september:

Welkomstfeest

 Woensdag 7 september:

1e lesdag woensdaggroepen

 Zaterdag 10 september:

1e lesdag zaterdaggroep

 Zondag 11 september:

Sportdag gemeente Opio

 Donderdag 29 september:

Ouderbijeenkomst over meertaligheid en vervolg
onderwijs

 Vrijdag 30 september en

Regiobijeenkomst scholen Frankrijk, studiedagen

Bram de Leeuw 13 jaar

Zaterdag 1 oktober

GEEN SCHOOL OP ZATERDAG 1 OKTOBER I.V.M. REGIOBIJEENKOMST
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Uitslag puzzel

