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Woordzoeker

Juf Yvonne
Zoals elk schooljaar is ook dit schooljaar weer
omgevlogen. Startten we het schooljaar met de
viering van ons 15 jarig bestaan met circus
Hannes, hebben de leerlingen inmiddels met de
cito toets bewezen dit jaar weer veel geleerd te
hebben.
Er is veel aandacht besteed aan begrijpend
lezen. De leerlingen hebben de door hun
gelezen boeken bijgehouden in een logboek en
vervolgens boekbesprekingen gehouden. Ook
aan spelling is hard gewerkt. Twee (ongecorrigeerde) opstellen uit de bovenbouw zijn in deze
schoolkrant te lezen. En dan natuurlijk niet te

vergeten de fantastische spreekbeurten van dit
jaar! Op dit gebied wordt het niveau ieder jaar
beduidend hoger. Ik ben echt trots op onze
leerlingen. Ook de kleuters hebben dit jaar, voor
het eerst met juf Manon, op thematische wijze
veel geleerd waaraan ook in deze schoolkrant
aandacht besteed is.
Helaas ben ik in maart wegens ziekte een tijdje
afwezig geweest maar Meester Nico (lees
verderop zijn eigen verhaal) was bereid om mij
te vervangen zodat de voortgang van de lessen
hierdoor niet werd verstoord. Hier ben ik hem
heel dankbaar voor! De kinderen zijn echter zo
enthousiast dat we, de volledig onderwijs
bevoegde, meester Nico in het nieuwe
schooljaar mogen toevoegen aan ons
fantastische team. Meester Nico zal samen met
juf Anne-Marie les gaan geven aan groep 4.
Daarentegen gaat juf Helena ons team helaas,
na vier trouwe jaren, verlaten, maar ze zal als
Vriend van De Gouden Klomp, en voor hand- en
spandiensten nog terugkomen dus we gaan
haar nog niet echt missen.
Ander nieuws is dat om organisatorische
redenen en uit voorkeur bij de ouders de lessen
vanaf het nieuwe schooljaar voor alle groepen
plaatsvinden op woensdagmiddag van 14.00 tot
17.00 uur.
De groepsindeling zal er als volgt uit zien:
Kleuters + groep 3 combiklas Juf Priscilla en juf
Manon
Groep 4a en 4b* duo baan juf Anne Marie en
meester Nico
Groep 6b*en 7b* juf Yvonne
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Vooralsnog zijn er geen aanmeldingen voor
komend jaar voor de groepen 5 en 8.
*b wil zeggen dat we in het nieuwe schooljaar
eerst de lesstof afmaken alvorens met de
volgende groep door te gaan. Dit betekent dat
we bij ons dus halverwege het schooljaar naar
een volgende groep kunnen overgaan.
De leerkrachten zullen in juli weer deelnemen
aan de bijscholingscursus in Veldhoven. Ikzelf
zal worden bijgeschoold in ‘ICT in het onderwijs’
en dit zou wel eens tot gevolg kunnen hebben
dat ook wij binnenkort in alle groepen gaan
werken met de IPad/tablet!
Dan wens ik jullie allen namens het hele team
een hele fijne zomervakantie toe en hoop
iedereen op de eerste les, woensdag 7
september weer terug te zien.
Nieuwe leerlingen, in het bijzonder kleuters, zijn
van harte welkom!

zullen hierover op de komende Algemene Ledenvergadering uitgebreid spreken. Aanleiding
hiervoor is mede de regiobijeenkomst waarbij
alle, bij het NOB aangesloten, scholen in Frankrijk uitgenodigd waren en waar namens De
Gouden Klomp de bestuursleden Yvonne en Jan
naar toe zijn geweest. Het thema van deze bijeenkomst was onder andere; "hoe een school te
besturen onder financiële stress".
Het is overduidelijk dat andere scholen met dit
punt meer problemen hebben en nu pas goed
zijn gaan, of liever gezegd, moeten gaan nadenken, over hoe nu verder.........
Dit punt waar de meeste Nederlandse scholen
in Frankrijk nu voor blijken te staan hebben wij
drie jaar geleden al bij de hoorns gevat.
Wij wensen allen een prettige vakantie toe en
hopen jullie komend schooljaar terug te zien en
iedereen op de eerst volgende ALV te ontmoeten.
vice voorzitter/secretaris
Jan Verhoeven

Meester Nico stelt zich
voor
Van de bestuurstafel
Nog enkele weken en het derde schooljaar van
De Gouden Klomp onder de bezielende leiding
van AELN zit er alweer op. Naast het 15 jarig
lustrum dat we in het begin van het schooljaar
gevierd hebben, is dit jaar vooral ook de voortgang van de school belangrijk gebleken. We

Dit is het tweede stukje dat ik schrijf bij het
aantreden bij de Gouden Klomp. Al in 2004, snel
nadat wij verhuisd waren van Soest naar Vence,
meldden wij ons bij Yvonne als vrijwilligers voor
de Gouden Klomp. Toen samen, mijn vrouw
Sophie is ook lerares, nu ik alleen. De Gouden
Klomp was toen net 5 jaar oud! Andere tijden
inderdaad! En veel ouders kennen mij, zonder
dat te weten, in een verklede versie met een
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mooie rode mantel om de schouders en in een
auto in plaats van op een paard.
Als voorbereiding op de 4 mei herdenking in
Nederland, heb ik de kinderen, in zeer bedekte
woorden verteld over de kamptijd in Indonesië
tijdens de Japanse bezetting. De daaropvolgende woensdag zei één van de kindertjes:
”Mijn vader zei dat dat niet kon”. Een
schoolmeester vandaag de dag, kàn toch niet zo
oud zijn?

dat proces in gang te houden! Een proces ook,
waarin niet alleen de kinderen leren, maar de
onderwijsgevenden evenzeer!
Misschien is dat dan ook wel de èchte reden,
waarom ik inval voor de lestaken in groep 4,
gedurende de periode dat Yvonne nog niet
helemaal beschikbaar is voor de Gouden Klomp.
Bij voorbaat dank voor Uw vertrouwen!
Nico van Waveren

En dat was het nu juist wèl. Ik ben ouder dan
menige ouder van de ouders van de huidige
groep 4. (mei 1940, Batavia, Indonesië). In 1963
begonnen op een ‘volksschool’ in Bussum voor
een klas met 41 leerlingen, en gepensioneerd in
2004, als Ambulant Onderwijskundig Begeleider, op het Koninklijk Instituut tot Onderwijs
van Slechtzienden en Blinden te Huizen, (NH).
Begonnen met stropdas en als ‘Meneer’ van
Waveren, en geëindigd als ‘Meester Nico’ in
2004 mèt stropdas!! De titel Meester heb ik
aangenomen, omdat ik mij echt een ‘schoolmeester’ voel. In de goede zin dan wel. Op zoek
nààr, en in communicatie mét de leerlingen om
hen aan te moedigen te laten zien waar hun
vaardigheden liggen én om hen duidelijk te
maken wat toch ècht geleerd moet worden. Of
zij dat nu leuk vinden of niet. Met als
uiteindelijk doel hen te begeleiden een burger
van onze samenleving te worden. Meedoen in
verantwoordelijkheid voor henzelf en voor de
anderen. En dit alles in nauwe samenwerking
met hun ouders!

Taalraadsels
Het heeft een been, maar het kan niet lopen.
Het heeft twee vleugels, maar het kan niet vliegen. Het draagt een bril, maar het kan niet zien.
Het heeft haar, maar het kan niet gekamd worden?
Ik ben wat ik ben maar als je weet wat ik ben
ben ik het niet meer.

Het leuke van het werken met kinderen is, dat,
wanneer eenmaal de basis van vertrouwen
gelegd is, alles vanzelf lijkt te gaan! Een
fascinerend proces om in mee te doen en om
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Werk van de leerlingen uit de kleutergroep
Thema Sprookjes “Roodkapje”
De afgelopen weken stond bij de peuters/kleuters het thema sprookjes centraal. Met onder andere het
sprookje Roodkapje. We zijn begonnen met het vertellen van het verhaal. Na het verhaal hebben de
kinderen een tekening van Roodkapje gemaakt

Roodkapje kan natuurlijk niet naar grootmoeder zonder haar mandje.

Vervolgens hebben de kinderen gekeken naar een poppenkastvoorstelling van het verhaal
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En natuurlijk gaat het letteronderwijs ook gewoon door. Met mooi weer kunnen we dat zelfs buiten
doen!
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Koningsdag 2016 &
werk van Annabella
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Opstel van Noortje uit groep 7
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Opstel van Isabel uit groep 8
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Kalender
De eerste lesdag na de zomervakantie is woensdag 7 september.

En reserveer alvast in de agenda; Het Sinterklaasfeest vieren we
op zaterdag 3 december.
Tot volgend jaar!
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Woordzoeker voor in de zomervakantie
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