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Juf Yvonne
Wanneer ik dit schrijf staat de Kerst alweer
voor de deur. Een mooi moment om even terug
te blikken......
De school startte met 14 nieuwe leerlingen en
dus ook nieuwe ouders. Daarom zijn we dit
schooljaar begonnen met een kennismakingsbijeenkomst die erg geslaagd was. September
werd een drukke maand, waarin we bezoek
kregen van 2 heren van de Stichting NOB, met
een zeer geanimeerde ouderavond over tweetaligheid en een lezing van de rector, de heer
Frans Thijssen van het Lycée International te
Parijs over de sectie Nederlands in het Franse
onderwijs te Parijs. Zoals u weet heeft het
Nederlands in het voortgezette onderwijs onze
speciale aandacht en is een werkgroep bezig
met het samenstellen van een dossier voor een
Nederlandse VO sectie in het Franse onderwijs
in de Alpes Maritimes. U wordt op de hoogte
gehouden van de ontwikkelingen.
Het laatste weekend van september heeft De
Gouden Klomp een regiobijeenkomst
georganiseerd voor de leerkachten en besturen
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van de tien Nederlandse scholen in Frankrijk.
Er zijn daar de nodige ervaringen uitgewisseld
die de kwaliteit van het onderwijs in de
praktijk ten goede zullen komen.
Begin oktober hebben we ons verdiept in de
Nederlandse Kinderboekenweek met als thema
"Super helden". Zo zijn de kinderen van de
woensdagochtendgroep zelf ook als superheld
verkleed op school gekomen.
Na de herfstvakantie kwam Sinterklaas alweer
snel naar Nederland en ontving ook onze
school DE Sinterklaasvlag, zodat wij verzekerd
konden zijn van een bezoek
van de Goedheiligman met 3 Pieten aan de
school. Ook de burgemeester van Opio,
Thierry Occelli liet dit bezoek niet aan
zich voorbijgaan en was zeer onder de indruk
toen onze zes jarige Lennart voor Sinterklaas
het Franse volkslied uit volle borst ten gehore
bracht. Een goede beurt voor De Gouden
Klomp!
Ook hebben we in november onze Algemene
leden vergadering gehouden waarover onze
nieuwe voorzitter Philip van Nieuwenhuizen u
in deze nieuwsbrief meer zal vertellen.Dan
heeft u kunnen zien dat we een vernieuwde
website hebben www.degoudenklomp.fr die
belangeloos wordt bijgehouden door onze
websmaster Levina Raven waarvoor wij haar
heel veel dank verschuldigd zijn en er naar
uitkijken haar op 2 december jl. geboren
dochtertje Sarah als nieuwe leerling te mogen
inschrijven. Vanaf deze plek wensen wij
moeder en dochter heel veel geluk! Op de
website kunt u ook leuke links vinden voor de
leerlingen die naar groep zijn ingedeeld
en goed gebruikt kunnen worden als extra
oefenstof voor de Nederlandse taal.
Dan wil ik u nog herinneren aan onze
"Vrienden van De Gouden Klomp". Het betreft
donateurs, vaak grootouders, die de school een
warm hart toedragen en dit laten blijken door
een donatie te doen aan de school. Dit is een
jaarlijkse geste zonder enige vaste verbintenis en wordt niet automatisch verlengd.
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Was u vriend in 2010-2011 en heeft u nog
geen donatie voor 2011-20102, dan is dit
misschien nu het juiste moment. Hoort zegt,
het voort! Dit kan per automatische
bankoverschrijving of per Franse cheque. Ook
hierover is alle informatie op de website te
vinden.
Vrienden ontvangen de Nieuwsbrief,
uitnodigingen voor speciale evenementen, en
zijn betrokken bij het wel en wee van de
school. Uw donatie komt volledig ten goede
van het onderwijs en de daarbij behorende
kostbare materialen!
Dan rest het mij u namens het gehele team
gezellige feestdagen toe te wensen en een
gezond, gelukkig en leerzaam 2012!
Veel leesplezier,
Juf Yvonne

Bestuur
In de ledenvergadering van 19 december
jongstleden zijn 5 nieuwe bestuursleden
gekozen. Samen met de herkozen
penningmeester hebben zij de
bestuursportefeuilles als volgt ingevuld:
 Voorzitter: Philip van Nieuwenhuizen
 Vice-voorzitter: Amanda Wierdsma,
tevens contact-ouder
 Penningmeester: Henri Roest
 Secretaris: Wouter Rombach
 Algemeen bestuurslid PR en
evenementen: Frank Haanappel

GEZOCHT
Wij zoeken een redacteur die 3 tot 4
keer per jaar onze nieuwsbrief zou
kunnen samenstellen.
Mocht u interesse hierin hebben, neem
dan contact op met:
Yvonne Keijzer-Natan.

 Algemeen bestuurslid
fondsenwerving: Ernst-Jan Zantingh
Hoewel het Bestuur na zijn verkiezing pas één
keer bijeen is geweest en er nog geen sprake is
van definitief vastgesteld beleid voor de
komende bestuursperiode, is er wel al een
zekere ambitie neergelegd die in de komende
maanden zal worden uitgewerkt. In die ambitie
is het zeker de bedoeling om een open en
reactief beleid te voeren, waarmee tevens
tegemoet wordt gekomen aan de onder de
ouders levende wens om een toegankelijk
bestuur. Amanda Wierdsma is op school aan te
spreken, wanneer zij haar kinderen brengt en
haalt, maar ook Philip van Nieuwenhuizen
(school@xq-services.com) kan per mail direct
worden benaderd met suggesties of brandende
vragen, die niet door de schooldirectie of de
leerkrachten kunnen worden beantwoord.
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Het nieuwe bestuur heeft zich in ieder geval tot
taak gesteld om beleid te gaan formuleren dat
gericht is op continuïteit en kwaliteit, waarbij
dient te worden voorkomen dat de financiën
ons te veel beperken. Dat betekent dat er naar
wordt gestreefd om door kwaliteit van
onderwijs en kwantiteit van leerlingen een
solide basis te creëren voor de toekomst van de
school. Daarmee zijn de voornaamste kaders
voor de komende maanden gesteld en zodra er
concrete voorstellen zijn, zal er zeker worden
teruggekoppeld naar de ouders, zo nodig in een
extra ledenvergadering.
Philip van Nieuwenhuijzen

Flore en Tibbe Bienvenu
Mouans-Sartoux
Vallauris

Beau en Thomas Bos
Les Adrets

Oris Ghering – Dailer
Valbonne

Eléa en Hugo Hajderevic
La Roquette sur Siagne

Sarah Henny
Chateauneuf

Kay Mijnster – Richard
Mougins

Tijn en Quinty Okhuijsen
Les Adrets

Anne Roos, Tim, Max Rutte
Valbonne

Kennismakingsdag

Micheline van Hautem te gast op "la rentrée" van
De Gouden Klomp"

Welkom nieuwe leerlingen

Saskia Blanc

3 September

Op zaterdag 3 september was er voor de
leerlingen en ouders een kennismakingsmiddag
georganiseerd op de OASIS in Opio.
Voor deze kennismakingsmiddag was
Micheline van Hautem uitgenodigd. Zij heeft
er, met haar fantastische stem, voor gezorgd
dat het een geweldige middag is geworden.
Zo heeft Micheline ons meegenomen op haar
reis, gezien vanuit de ogen van een meisje dat
heel graag zangeres wil worden en daarom de
wereld rond trekt en passeerden vele liederen
uit alle hoeken van de wereld deze culturele
middag.
Er werd uit volle borst meegezongen, zowel
door de kinderen als door de ouders en voor
het zingen in canon, of het nou was vader
Jacob of Brand in Mokum, draaiden we ons
hand niet voor om.
Na een korte pauze waarin een ieder nader
kennis met elkaar kon maken, werden er in 3
groepen gezamenlijke opdrachten uitgevoerd.
Zo is in dichtvorm verteld waarom we naar
Frankrijk zijn verhuisd, maar ook...... wat we
van Nederland missen.
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Er was eens een meisje uit Alkmaar
Die was met de regen helemaal klaar
Ik voel met niet thuis,
Dus ik verhuis,
Zuid Frankrijk raakte de juiste snaar!
Op de bakfiets door de regen
Dat valt even tegen
Op zoek naar oranje kaas
Helaas pindakaas
Sinterklaas komt ook in Frankrijk
Leren fietsen is belangrijk
Nederland is oranje
Met molens zonder Franje
In Frankrijk de koning te rijk

Groep 1 en 2
Groep 3

Groep 4 en 5
woensdagmiddag

Groep 4 t/m 8
zaterdagochtend

Om te onthouden
 EERSTE SCHOOLDAG
NIEUWE JAAR :
Woensdag 4 januari en zaterdag 7 januari 2012
 BELANGRIJK :
Wintervakantie in februari: dit keer is er de
eerste zaterdag van de vakantie GEEN school,
maar de laatste zaterdag van de vakantie WEL
school. Rekening houdend met vertrek op
vrijdag of zaterdag naar de wintersport!
 CITOTOETSEN:
In de maanden januari en februari zullen de
meeste CITO toetsen afgenomen worden. Het
is belangrijk dat uw kind aanwezig is tijdens de
toetsochtenden of –middagen. Houd hier a.u.b.
rekening mee tijdens het plannen van
vakanties.

Datum
1 en 8 februari 2012
11 januari 2012
15 februari 2012
18 en 25 januari 2012
6 en 13 juni 2012

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

11 januari 2012
15 februari 2012
18 en 25 januari 2012
1 en 8 februari 2012
14 en 21 januari 2012
28 januari en 4 februari 2012
11 februari 2012
11 februari 2012
18 februari 2012

Woordenschat
LOVS technisch lezen
LOVS Spelling
Begrijpend lezen
Begrijpend lezen
Spelling
LOVS Technisch lezen (gr.4)
Technisch lezen (groep 5, 6)
Woordenschat
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Ouderbijeenkomst
en bezoek NOB
Begin van dit schooljaar brachten de heer
Hardeman en de heer Kouijzer van Stichting
NOB een bezoek aan onze school.

Met dank aan onze
sponsors :

Stichting NOB (Nederlands Onderwijs in het
Buitenland) is een organistaie die scholen in
het buitenland ondersteunt in opdracht van het
ministerie van OCW. Zij verstrekken hierbij
een bescheiden subsidie aan de (NTC)
scholen. De Stichting zorgt ervoor dat kinderen
en jongeren wereldwijd Nederlands kunnen
volgen.
De heer Hardeman en Kouijzer observeerden
onze lessen en brachten bestuurlijk en
onderwijskundig advies uit. Tevens hebben zij
tijdens de jaarlijkse ouderbijeenkomst een
uitgebreide presentatie gegeven over
‘Meertaligheid’ en de voordelen die het heeft
voor een kind om meer dan één taal te leren.
Veel ouders bleken belangstelling te hebben in
de interessante presentatie van Stichting NOB.
Als gastspreker was de heer Thijssen van het
Lycée International Saint-Germain-en-Laye in
Parijs uitgenodigd om de ouders voor te lichten
over de Nederlandse afdeling van het
voortgezet onderwijs.
Ook de Gouden Klomp is samen met enkele
ouders de mogelijkheden aan het onderzoeken
om in samenwerking met een internationaal
lycée in de toekomst een sectie Nederlands op
te richten. Wij zullen u in onze nieuwsbrieven
op de hoogte houden over de ontwikkelingen
van de Nederlandse afdeling.

Oasis
vakantieverhuur
www.oasis-opio.fr
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Sinterklaasfeest
Gelukkig reed Sinterklaas ons dit jaar niet
stilletjes voorbij…..
Op zaterdag 3 december stonden de leerlingen
van de school met hun ouders buiten luidkeels
liedjes te zingen, toen plotseling Sinterklaas
met zijn drie zwarte Pieten kwam aanrijden.
Nee…niet op een paard, maar in een
blinkende, lichtblauwe Volkswagen Kever. We
waren allemaal erg blij om de Sint weer te
zien, want hij moet een lange reis maken om
de kinderen van de Gouden Klomp te
bezoeken.
De Pieten hadden allemaal lekkere dingen
meegebracht en de Sint vond het fantastisch
om alle leerlingen en ouders te zien.

Natuurlijk hadden de leerlingen zich goed
voorbereid op de komst van Sint. Er waren
veel liedjes ingestudeerd en juf Yvonne
begeleidde de kinderen op de gitaar. De
woensdagmiddaggroep had een mooi boek
voor de Sint gemaakt en er werden grappige
toneelstukjes gespeeld. De Pieten strooiden
pepernoten en alle kinderen kregen wat lekkers
in hun schoen.
De burgemeester van Opio , Monsieur Thierry
Occelli en Madame Christine Spiteri (adjoint)
brachten ook een bezoek aan het
Sinterklaasfeest van de Nederlandse school.
Lennart Hubbers zong voor de burgemeester
‘De Marseillaise’. Enkele dagen na
het feest stond er een leuk artikel in de Nice
Matin over het gezellige Sinterklaasfeest van
de Gouden Klomp.

Kerstviering
Het jaar 2011 hebben we afgesloten met de
inmiddels 'traditionele' kerstbrunch op de
laatste woensdag en zaterdag voor de vakantie.
Wat heeft iederen zijn best weer gedaan op al
het lekkers dat op tafel werd gezet en wat was
het weer gezellig. Een paar moeders hielpen
met de tafels dekken en zo konden we na de
pauze aan de mooi versierde tafels
plaatsnemen.
Aan alles is gedacht, van warme chocolade
melk tot kinderchampagne en zelfs kerststol.
Ook de versiering was helemaal af. Kaarsjes,
glitters op de tafel met een sneeuwpop uit
steen op woensdag en een grote sneeuwpop op
lucht op zaterdag.
Kortom een gezellige sfeervolle afsluiting van
het jaar. Wij hopen dat jullie allemaal een hele
gezellige kerstvakantie zullen hebben en weer
uitgerust in 2012 op school komen.
Uitgerust om..aan de cito toetsen te beginnen.
VROLIJK KERSTFEEST EN EEN
GELUKKIG NIEUWJAAR!
Gewenst door de juffen!
Meer foto’s op de website
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Werk van de
leerlingen
Thema herfst

Verhaal geschreven door Amélie Niemeijer (groep 5)
Illustraties door Camille Baudrand en Mélanie Franse (groep 4)

Tekening en illustratie van Quinty Okhuijsen (groep 6)

Tekening van Margaux Lomax (groep 5)
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Sinterklaas

Werkje van Annabella West (groep 2)

Gedicht van Hugo van Wijk en Quinty Okhuijsen (groep 6)

Sinterklaasgedicht Anne Roos Rutte (VO)

Werkje van Kay Mijnster-Richard (groep 2)
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Kerst

