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Vrienden van de gouden klomp

De grootste verandering is dat we uitsluitend
met vrijwilligers werken. Zowel de directeur, de
volledig bevoegde leerkrachten, de onderwijsassistenten als bestuursleden verrichten allen
hun werkzaamheden op 100 % vrijwilligersbasis.
Zonder deze voorwaarde had de Gouden Klomp
na het stopzetten van de subsidie GEEN
doorstart kunnen maken!!!!
Meer hierover kunnen jullie lezen in het artikel
‘van de bestuurstafel’.

Juf
Yvonne

Het heeft even geduurd, maar daar is die dan.
Onze eerste nieuwsbrief nieuwe stijl!
Na een onzekere periode tijdens de afsluiting
van het vorige schooljaar wegens de aangekondigde bezuinigingsmaatregel ‘afschaffing
van de subsidie aan het Nederlandse onderwijs
in het buitenland’ vaart de Gouden Klomp, na
maanden van inspanningen maar bovenal
aanpassingen, weer een vaste koers!

De leerlingen hebben gelukkig weinig gemerkt
van de veranderingen en konden in september
het schooljaar gewoon starten onder de nieuwe
Association “A.E.L.N”.
Juf Yvonne, juf Anne-Marie en juf Helena bleven
en Juf Tjitske meldde zich aan. Zij heeft samen
met Priscilla Vermeer en Karin van Cann op
geweldige wijze de kleutergroep voor haar
rekening genomen. Met de methode Puk en Ko
is hard gewerkt aan de uitbreiding van de
woordenschat en de mondelinge taalvaardigheid. In deze Nieuwsbrief zullen we extra aandacht aan onze kleuterklas besteden.
Helaas moesten we in februari ook weer
afscheid nemen van juf Tjitske wegens
terugkeer naar Nederland, maar gelukkig zijn de
juffen Priscilla en Karin inmiddels goed
ingewerkt en zijn zij bereid de lessen van juf
Tjitske over te nemen. We zijn hier erg blij mee
en beide juffen zijn een aanwinst voor ons team
en de school!
Verder waren er natuurlijk ook het Sinterklaasfeest en de kerstviering. Dat de band met onze
oud leerlingen trouw is blijkt! Ook dit jaar
kwamen er (evenals de voorgaande jaren) oudleerlingen, als knechten van de goedheiligman,
terug naar school! Bedankt Alexandra en Olivia
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Cohen en Charlotte Scetbon! Alexandra kwam
als leerling van het eerste uur in oktober 2000
op 3- jarige leeftijd op de Gouden Klomp.
Ook belangrijk voor de toekomst van de school
zijn “De Vrienden” van de De Gouden Klomp.
Wij hebben ze hard nodig, dus lees in deze
nieuwsbrief hoe jullie vrienden kunnen aanbrengen.
Voorts staan er in deze nieuwsbrief “Tips om
thuis samen te lezen”! En vergeet vooral niet
een kijkje te nemen op onze geheel vernieuwde
website: www.degoudenklomp.fr. Hierop is ook
een link ‘leerlingen’ met naar groep ingedeelde
leuke en leerzame taalprogramma’s te vinden!
Veel leesplezier!
Juf Yvonne

Welkom nieuwe leerlingen
Emilie en Nicolas den Boon uit Nice
Kiara van Cann uit Nice
Alexander en Max Couwenberg uit Vence
Esmée en Thierry Niers uit Nice
Anna Remery uit La Gaude
Laurens en Silvain Koole uit Saint Aygulf

Wegens verhuizing hebben we afscheid genomen van Renzo en Luc Bergema en van Nathan
en Milan Hulst.
Wij wensen jullie heel veel succes in je nieuwe
woonplaats!

Van de bestuurstafel
Was in juli het voortbestaan van de Gouden
Klomp nog in gevaar, kunnen we u nu trots
meedelen dat dit gevaar, ondanks het sluiten
van de subsidiekraan is geweken. Kinderen die
al vanaf hun derde of vierde jaar trouw iedere
week in hun vrije tijd op De Gouden Klomp
aanvullend onderwijs in de Nederlandse taal en
Cultuur volgen kunnen dit voortzetten!
Op initiatief van Jan Verhoeven en Bastiaan
Remery (vaders van leerlingen), Yvonne Keijzer
en met ondersteuning van Peter van Santen en
Willy Nataf is er tijdens de zomervakantie hard
gewerkt aan een oplossing in de vorm van een
andere organisatie die De Gouden Klomp zou
kunnen exploiteren.
De “Association Ecole de la Langue Néerlandaise”, een nieuwe association die het beheer
van De Gouden Klomp overneemt is succesvol
opgericht. Deze association, waarvan de
Nederlandse consul Peter van Santen
beschermheer is, ontvangt geen subsidie en
werkt uitsluitend met vrijwilligers. De ouders
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hebben weinig gemerkt van wat er zich achter
de schermen afspeelde.
De lessen konden gewoon in september van
start gaan met een enthousiast onderwijsteam
van vijf leerkrachten waarvan er drie volledig
bevoegd zijn. De Gouden Klomp blijft aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs
in het Buitenland, ondanks dat er geen subsidie
meer wordt ontvangen. De kwaliteitscontrole
van het onderwijs door de inspectie blijft
gehandhaafd evenals de controle van het
niveau van de leerlingen door middel van de
Citotoetsen.
Naast de ouderbijdrage is er al een aantal
ideeën geopperd om aanvullende fondsen te
werven, maar ook U kunt het Nederlandse
onderwijs op de Gouden Klomp ondersteunen
door voor 50 euro per jaar lid te worden van de
Association A.E.L.N. U ontvangt daarvoor onze
Nieuwsbrief en uitnodigingen voor culturele
activiteiten. Lees hierover meer in het artikel
“Vrienden van De Gouden Klomp”.
Op 6 september zijn we het schooljaar gestart
met een kennismakingsbijeenkomst en 16
november hebben we de eerste Algemene
Leden Vergadering gehouden en kon er na
stemming een nieuw bestuur worden benoemd.
Tevens is oud-kanselier Willy Nataf benoemd als
erelid.
Er is achter de schermen hard gewerkt aan de
statuten, het huishoudelijk reglement, de
schoolgids het bijwerken van de website en dan
nu de Nieuwsbrief. Helaas zit er op dit moment
geen uitbreiding naar de Var en Monaco meer
in, maar één van de ouders, verkeerskundige
Saskia Hermans, heeft het organiseren van covoiturage op zich genomen.

Dit werkt goed en biedt meer mogelijkheden
om leerlingen uit de omgeving van Nice,
Monaco en de Var op deze wijze toch naar De
Gouden Klomp te kunnen laten gaan.
Met vragen kunt u altijd terecht bij één van de
bestuursleden via een mail aan:
aeln.opio@gmail.com
Het bestuur

Wie, wat, waar……
Het bestuur:
De voorzitter is Yvonne Keijzer, daarnaast is zij
de directeur van de school.
Jan Verhoeven is secretaris, en vader van één
leerling.
Penningmeester is Bastiaan Remery, tevens
ouder van 2 leerlingen.
Jean-Marc Hendrikse is algemeen lid, en ouder
van één oud-leerling en één toekomstige
leerling.
De Nederlandse consul Peter van Santen is onze
beschermheer en oud-kanselier Willy Nataf is
erelid.
Het onderwijsteam:
Priscilla Niers en Karin van Cann begeleiden de
peuters en kleuters van groep 0, 1 en 2 op
woensdagmiddag.
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Yvonne Keijzer geeft les aan de kleuters van
groep 3 en 4 op woensdagmiddag, en aan de
leerlingen van groep 6 en 7 op zaterdagochtend. Dit jaar zijn er geen leerlingen in groep
8.
Helena Rutte onderwijst de leerlingen van groep
5 op de zaterdagochtend.
Anne-Marie van der Burg is verantwoordelijk
voor de leerlingen in groep 4 op woensdagmiddag en voor groep 6 op zaterdagochtend
(tussen 15 april – 1 juli).
Ouderparticipatie:
Noud Rutte houdt zich bezig met de werving
van sponsoren. Saskia Hermans is redactrice van
de nieuwsbrief en ondersteunt ouders bij de
organisatie van het samen rijden naar school
(co-voiturage).
Vacatures:
Er kan nog ondersteuning worden gebruikt bij
de feestcommissie voor de organisatie van de
Koningsdag en de Hollandse dag. Aanmelden
kan bij juf Yvonne, aeln.opio@gmail.com
Ook is hulp welkom op de woensdagmiddag;
gevraagd zijn ouders die bij toerbeurt groep 3/4
willen assisteren.

Juf Tjitske
Mijn tijd als kleuterjuf bij de kleuters van de
Gouden Klomp te Opio.
Zonder nou precies te weten wat de school
inhield, kwam ik bij de Gouden Klomp terecht.
Via een vriendin in Lille (soort Noordfranse
variant van Yvonne; want zij is ook prima op de
hoogte van alle netwerken  ) werd ik van het
bestaan van de Nederlandstalige school ‘de
Gouden Klomp’ in Opio op de hoogte gebracht.
Zodoende kwam ik in contact met Yvonne en zij
vertelde mij e.e.a. via de telefoon over haar
‘paradepaardje’: ‘de Gouden Klomp’!
Organisatorisch is er na dat telefoontje veel
veranderd, dat einde schooljaar 2013. Maar dat
was allemaal al geregeld toen ik erbij kwam.
In september ’13 was het zo ver! Wat een klein
groepje kinderen, zeg! Maar net wel genoeg om
een gevoel van een echte klas te hebben. Ik
vond het heerlijk na 4 jaar weer voor een groep
met kinderen te mogen staan! Al de dingen,
waar van ik dacht dat ze ontbraken op de Franse
school, zou ik zo in mijn eigen groep in de
praktijk kunnen brengen.  Dus, we hèbben
aan drama gedaan en voorgelezen verhalen
zoals ‘we gaan op berenjacht!’ nagespeeld. Heel
leuk om te zien hoe snel kinderen dat begrijpen
en daar op hun eigen manier invulling aan
geven en er helemaal in opgaan! We deden
spelletjes: wat ligt er allemaal onder de doek en
wat heb ik nu net weggehaald? In de kring
namen of woorden klappen op de lettergreep
en jongens/meisje tellen. Ook spelletjes als ‘tik
tik tik wie ben ik?’ Of: ‘hoeveel kinderen komen
er stilletjes achter je zitten’?
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Samen hebben we ook heel veel leuke dingen
geknutseld. Naast natuurlijk de activiteiten uit
de methode, teveel om op te noemen! Erg leuk
om de kinderen steeds weer nieuwe ervaringen
op te laten doen en de daarbij passende nieuwe
woorden mee te geven. Het was niet altijd
eenvoudig om sommige kinderen in het
Nederlands aan het praten te krijgen… Of je zag
dat ze er in het Nederlands niets van begrepen.
Dan moest het ook even in het Frans vertaald
worden, om ze er nog bij te houden. Je hoopt
altijd maar dat ze er tòch iets van opsteken en
dat ze anders toch een leuke middag hebben
gehad. Eén van de laatste lessen heb ik nog
gemerkt dat een leerling al weer meer begreep,
dat is fijn om te merken.

er ook leerzame en leuke middagen van te
maken, want ze hebben al laten zien dat ze dat
kunnen!
Ik wens jullie een heel fijn schooljaar verder toe
en misschien kom ik onverwachts nog wel eens
om het hoekje kijken of nog een keer een
verhaal voorlezen aan Mathieu, Oris, Elea, Max,
Nicolas, Loïs, Kiara, Thierry, Esmee, Anna en Luc
op het kleedje!
Heel veel liefs van juf Tjitske

Het waren leuke middagen die altijd heel snel
voorbij vlogen. De vrijheid die ik kreeg van
Yvonne om mijn dingen te kunnen doen was erg
fijn. Het heeft voor mij veel betekend om zo
ineens weer in mijn rol als juf te kunnen
stappen, iedere week. Het contact met de
kinderen, collega’s en ouders vond ik heel
plezierig. Zo plezierig, dat het me ook deed
beseffen dat ik wel wat vaker aan het werk
wilde in de voor mij bekende Nederlandstalige
omgeving, i.p.v. alleen maar de woensdagmiddag. Daarbij opgeteld dat mijn oudste zoon
Renzo het niet naar zijn zin had op de Franse
school, maar wel veel vertelde op de
Nederlandse school op de zaterdagmorgen,
deed mij o.a. besluiten terug te gaan naar
Nederland. En daarna is het allemaal eigenlijk
heel snel gegaan. Ik zal de middagen vol
gezelligheid èn zonneschijn heus nog wel eens
missen. Maar ook ben ik ervan overtuigd dat
mijn beide opvolgsters Priscilla en Karin, allebei
enthousiast, er zeker hun best voor zullen doen
5
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Sinterklaasfeest
Zaterdag 30 november wist Sinterklaas in zijn
drukke programma een middagje vrij te maken
om de kinderen van De Gouden Klomp met drie
van zijn Pieten een bezoekje te brengen. Hij
heeft hierbij ook gezorgd voor Nederlands weer
en kwam met de paraplu. Alle kinderen kregen
individueel ruimschoots de aandacht en iedere
klas had wel iets voor de Goedheiligman ingestudeerd. Vertrouwd was ook dat Mevrouw
Geja weer aanwezig kon zijn met haar accordeon en ons begeleidde bij het zingen van de Sinterklaasliedjes. Haar begeleiding en improvisatie
tussendoor verhoogde duidelijk de sfeer!
Ook de vaders van de kinderen die bij SBM offshore werken moesten bij Sint komen en een
liedje voor hem zingen, evenals (inmiddels traditie) Jan Verhoeven met zijn zoon Anthony. Jan
werd door Sint nog toegesproken omdat hij zich
erg ingezet heeft voor de doorstart van de
school. Hij kreeg dan ook als cadeautje van Sinterklaas het boekje "Je bent super Jan!”
Aan het eind van de middag kwamen de cadeaus en konden de kinderen met hun nieuwe
speelgoed en gevulde schoen voldaan naar huis
keren.
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Kerstviering
De laatste woensdag voor de kerstvakantie
hebben we het jaar afgesloten met een
gezamenlijke kerstviering waarvoor iedere
leerling iets lekkers heeft meegenomen, zodat
er een heerlijk buffet was met voor elk wat wils!
Natuurlijk ontbraken de inmiddels traditionele
worstenbroodjes van papa Robby en de
Hollandse pannenkoeken van de (Franse) mama
van Eléa en Hugo niet. Maar ook alle andere
ouders hebben hun best gedaan om iets lekkers
mee te geven en er werd dan ook volop
genoten!
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Uit de kleuterklas
De kinderen van 3, 4 en 5 jaar gaan op woensdagmiddag naar hun eigen lokaal en zitten in
groep 0, 1 en 2 oftewel de kleuterklas.
De juffen Tjitske, Priscilla en Karin wachten de
kinderen in de kring op en beginnen iedere
week met het welkomstliedje.
Er wordt vervolgens op niveau gewerkt aan de
hand van de speciaal hiervoor ontwikkelde methode Puk en Ko.
Puk en Ko zijn twee poppen die ook aanwezig
zijn in de klas en allerlei avonturen met de kinderen, zowel op school als thuis beleven. De
kinderen mogen de poppen een week mee naar
huis nemen, samen met het dagboek en vertellen de week erna wat ze allemaal beleefd hebben.

Op school wordt voornamelijk aandacht besteed aan de uitbreiding van de woordenschat
en de mondelinge taalvaardigheid.
Dit wordt thematisch aangepakt en de volgende
thema's hebben sinds september de revue gepasseerd:







Dierendag
Herfst
Sinterklaas
Kerst
Winter
Sprookjes

Ook aan de verjaardagen wordt aandacht besteed. De kinderen krijgen een mooie muts, er
worden Nederlandstalige verjaardagsliedjes gezongen en vervolgens mag de jarige trakteren!
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De foto's geven een kleine impressie van het
werk in onze kleutergroep.
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Tips ‘thuis samen lezen’
Samen lezen vinden kinderen leuk; het bevordert het leesplezier en ook de betrokkenheid
van ouders bij hun kinderen.
Maak een routine van het samen lezen
Maak van het vertellen of voorlezen thuis een
gewoonte, bijvoorbeeld vóór het slapengaan.
Neem de tijd om minstens 10 minuten per dag
met je kind (eren) samen te lezen.
Raak niet in paniek als je een keer overslaat en
het er niet van komt.
Een speciaal moment op een speciale plek
Kies steeds hetzelfde gezellige plekje en laat
kinderen zelf steeds meer zelf het (prenten)
boek pakken. Dit moment van samen lezen mag
niet verstoord worden. De plek is leuk ingericht
en kinderen willen er graag zijn.
Begin jong en zet door
Als een kind een paar maanden oud is kan het al
plaatjes zien, naar je stem luisteren en wijzen
naar dingen in een (prenten)boek. Laat kinderen
zien wat er op de plaatjes staat en laat het kind

overeenkomstige dingen vastpakken, bijvoorbeeld een plaatje van een rammelaar en een
echte rammelaar.
Doe het samen lezen ook met oudere kinderen.
Lees voorspelbare verhalen vaker voor en stimuleer kinderen om zelf ‘voor te lezen’.
Goede (prenten)boeken kun je vaker voorlezen,
zeker als het kind dat zelf op prijs stelt. Wat
voor je zelf misschien saai is, is dat voor het kind
niet.
Vertel bij het vertellen of voorlezen van het
(prenten)boek wat je zelf denkt of voelt bij de
prenten.
Help bij het begrijpen van het boek. Geef ruimte
aan het kind om vragen te stellen en neem de
tijd voor het antwoord.
Laat kinderen zelf vertellen wat er verder in het
verhaal gebeurt. Neem de tijd om dat te begrijpen en het goed terug te geven.
Er is een verschil tussen woorden en plaatjes.
Wijs naar de zinnen op papier als je voorleest.
Vertel bij de plaatjes.
Praat met het kind, reageer op wat het bedoelt
en benoem de prenten eerst in eenvoudige taal
in plaats van de verteltaal uit het boek.
Wijs bij met je vinger van links naar rechts.
Als je kind even de aandacht verliest, stop dan
en ga even later weer verder.
Gebruik (doe)versjes bij het eten, naar bed
gaan, aankleden en voorlezen.
Betrek de concrete thuis- en buitenwereld bij de
onderwerpen of voorwerpen uit het boek.
Bibliotheekbezoek
Ga regelmatig naar de school-, klas-, of openbare bibliotheek. Bespreek dat vooraf met je kind.
Maak een klein boekenplankje op de slaapkamer van je kind, in de voorleesplek.
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Kalender 2014
zondag 20 april tot en met zondag 5 mei
zondag 29 juni

Paasvakantie
Zomervakantie

CITO toetskalender 2013-2014
Groep 1 en 2
Taal voor kleuters

27 mei 2014 en 4 juni 2014

Groep 3
Woordenschat
LOVS technisch lezen
LOVS spelling
Begrijpend lezen

27 mei 2014
4 juni 2014
4 juni en 11 juni 2014
11 juni en 18 juni 2014

Groep 4
Woordenschat
LOVS technisch lezen
LOVS spelling
Begrijpend lezen

27 mei 2014
4 juni 2014
4 juni en 11 juni 2014
11 juni en 18 juni 2014

DMT en AVI toetsen voor groep 3 t/m 8 in mei / juni
Groep 5 tot en met 8
Woordenschat
LOVS technisch lezen
LOVS spelling
Begrijpend lezen

24 mei 2014
31 mei 2014
31 mei en 7 juni 2014
7 juni en 14 juni 2014

In mei/juni 2014: DMT en AVI toetsen voor groep 3 t/m 8
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