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Inleiding 

De aanleiding tot het schrijven van deze historie is het 

60-jarig bestaan van de Antoniusschool. De schrijver

heeft zich in een onbewaakt ogenblik laten ontvallen, dat

hij best bereid was de geschiedenis te beschrijven, als hij

daar later nog eens de tijd voor zou krijgen. Bij zijn

afscheid werd hij aan deze onbezonnen uitspraak herin

nerd en het gevolg daarvan heeft de lezer nu onder ogen.

De geschiedenis van de school kan niet geschreven 

worden zonder daarbij die van de 'kleuters' te betrek

ken. 

Al in 1936, , ier jaar na de opening, wordt gestart met 

een kleuterklasje, dat onderdak vindt op de bovenver

dieping van de school. 

Tot 1953 is er min of meer regelmatig sprake 

van 'samenwonen'. 

Dan komt er een eigen, apart gebouw voor de 

kleuterschool, die vanaf dat moment als 

St. Jozefschool voor kleuteronderwijs door 

het leven gaat. 

In 1985 fuseert deze school echter met de 

Antoniusschool en valt de geschiedenis hele

maal samen. 

Uit de veelheid van gebeurtenissen moest een keuze 

gemaakt worden. Deze is natuurlijk aanvechtbaar. Er is 

zo veel mogelijk geprobeerd de belangrijkste zaken te 

vermelden en die zo objectief mogelijk. Dat desondanks 

vermeldenswaardige zaken niet aan de orde zijn geko

men, is zeer wel mogelijk. De schrijver houdt zich dan 

ook aanbevolen voor nadere informatie over de historie. 

De gang door de geschiedenis had voor de schrijver veel 

\\ eg van een schaatstocht over meren, plassen en 

vaarten. Onderweg passeert hij veel dorpen en steden, 

waar hij wat langer of korter verblijft, al naargelang de 

hoeveelheid historie, die hij daar aantreft. 

Dat de lezer op deze tocht net zo geboeid wordt als deze 

schaatser, is de wens van de schrijver. 

W.I. de Jong.
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1 Iets uit de voorgeschiedenis

Plannen smeden

Reeds in 1929 had het kerkbcstuur van de parochie van
de H. Antonius van Padua te Aerdenhout-Bentveld
plannen tot stichting van een eigen parochie-school voor
jongens en meisjes.
Maar er waren enkele problemen.

Allereerst vond men, dat kerk en school bij elkaar
moesten staan. In verband met bepaalde servituten
mocht er echter naast de ‘noodkerk’ geen school
gebouwd worden. Er is toen veel gesproken over het
verplaatsen van de kerk.
Het kerkbestuur, dat in 1930 tevens schoolbestuur
werd, vond het terrein van de villa ‘De Eikel’ aan de
Van Lennepweg 10 in Aerdenhout zeer geschikt. De
huidige kerk zou dan door de gemeente gebruikt kunnen
worden als stalling voor auto’s, brandspuiten e.d. Dat is
er gelukkig niet van gekomen.

Een ander prol)leem was het betrekkelijk gering aantal
katholieke kinderen, dat deze school zou kunnen be
zoeken. De meeste kinderen gingen in Overveen naar
school, terwijl er ook een paar naar Vogelenzang gingen.
De meesten liepen naar school en sommigen hadden
daar vel 5 kwartier voor nodig. Toch was er een
kerkhestuursÏid, die vond dat (le jeugd maar moest
blijven lopen.

De plannen werden definitief, toen op de daarvoor
bestemde lijst voldoende handtekeningen waren verza
meld van ouders, die hun kinderen naar deze nieuwe
school zouden sturen. Het kerkbestuur kreeg toen
krachtens de Wet het recht een RK. school te stichten.
Over het verplaatsen van het kerkgebouw wordt verder
niets meer vernomen.

Voorbereiding van de bouw

Naar bouwgrond werd uitgekeken. Eerst aan de Ooster
duinweg, maar later kon het kerkbestuur betrekkelijk
voordelig een mooi stuk bouwterrein kopen aan de
Tecling van Berkhoutlaan; de plaats waar de school nog
steeds staat.
Het terrein was 60 are groot en de grondprijs was
f1. 6,20 per vierkante meter. (‘Kom daar nu reis om.’)

Voordat men werkelijk kon gaan bouwen, moesten heel
veel moeilijkheden met dc gemeente Bloemendaal

worden overwonnen. Het gemeentebestuur zag klaar
blijkelijk de noodzaak van een R.K. lagere school niet in.
Met name wethouder Laan legde het bestuur vele
moeilijkheden in de weg, zo vermelden de kronieken,
Maar tenslotte kon toch tot de bouw worden overge
gaan.
Architect Ml. van Engelen uit Amsterdam werd aan-
gezocht om een school te ontwerpen. Deze had eerst
een gebouw van twee verdiepingen getekend, maar het
bestuur wilde daar niet aan. Daarna werden de teke
ningen van cle huidige school ontworpen (vier lokalen en
de hal) en na goedkeuring kon tot aanbesteding worden
overgegaan.

Een vrije aanbesteding vond plaats en cle bouw werd, op
advies van het gemeentebestuur, gegund aan de firma
j. Kes te Ijmuiden. Voor let• cover was, had er zich wel
het een en ander afgespeeld tussen kerk- en gemeentebe
stuur. Het kerkbestuur had de bouw aan een katholieke
firma willen gunnen. Deze zat met zijn prijs echter f1.
300, boven de laagste inschrijver. Hoewel het kerk
bestuur nog aanbood (lit verschil voor haar rekening te
nemen, hield cle gemeente voet bij stuk: de firma Kes
moest de school bouwen.
De aannemingssom bedroeg f1. 55.980,--.

De bouw

In de maand april van het jaar 1932 begon men met het
leggen van de fundamenten van het schoolgebouw en op
13 juni 1932, schrijver dezes is dan 1eci een week
oud, de feestdag van de H. Antonius van Padua, had
de eerste-steenlegging plaats.
Dit gebeurde door cle Zeereerwaarde Heer j. Niehus,
pastoor van de parochie van de H. Antonius van Padua
aan de Sparrenlaan in Aerdenhout.
Aanwezig daarbij waren het voltallige kerkbestuur, de
architect, de aannemer, cle opzichter en enkele paro
chianen. Wie dat waren, vermelden de kronieken niet.
De tekst op de eerste steen luidt:

preposuitj. niehus
par. die festo
St. antonii 1932

De bedoeling was, dat de school 01) 1 september zou
gaan draaien. Dat er toch ontzettend veel werk verzet is,
laat zich raden. Met man en macht werd geprobeerd het
werk tijdig klaar te krijgen. Dat er daarbij wel eens
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harde woorden vielen en verwijten werden gemaakt

richting aannemer en opzichter, staat onomstotelijk vast,

te meer ‘daar de aannemer een hoogst onaangenaam en

op z’n zachtst uitgedrukt, onbeleefd persoon was.’

De opening

Het bestuur besluit, dat de inwijding zal plaatsvinden 01)

2 september 1932. Dit zal gebeuren door deken Sondaal

met assistentie van pastoor Niehus.

‘Op clezen dag varen in de hal planten en palmen

aangebracht ter ornatie en was een tafel geplaatst met

zitplaatsen voor de autoriteiten, die de plechtigheid

zouden bijwonen.’

Om 10.00 uur begint de ceremonie met de zegening van

de school, Daarna worden dc kruisen gewijd, die ver

volgens in de vier lokalen worden opgehangen.

Hierna gaan de genodigden naar de hal.
Aanwezig zijn o.a.:
Dr. Bornwater, wethouder van onderwijs,

Dhr. H. v.d. ‘vVeijer, inspecteur van het onderwijs,

Dhr. G. Weustink, oud-inspecteur van het onderwijs,

Dr. Bos, lid commissie van toezicht van de gemeente

Bloemendaal,

Pastoor Buurwinkel van Vogelenzang,

Prof. Everts,
en verschillende andere min of meer belangrijke figuren

uit kerkelijke en wereldlijke kring.
Het woord wordt gevoerd door Dr. Bornwater, door

deken Sondaal, pastoor Niehus, H. v.d. Weijer,

G. Weustink, Dr. Bos en door NA. Faase, hoofd der

school.
Ten slotte was er een gezellig samenzijn met koffie en

gebak en daarna, ja zeker, ook een goed glas wijn.

Mej. Eenhorst en mej. Warmerdam op de nog niet betegelde speelplaats (7932).
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2 Begin-periode: 1932-1940

Uit de ruim 70 sollicitanten, die in aanmerking wensten
te komen voor de functie van Hoofd der school, was een
keuze gemaakt. Benoemd werd de heer N.A. faase,
onderwijzer aan de MULO-school te Lisse.
Ook werden twee leerkrachten benoemd, namelijk de
dames C. Eenhorst en M. Warmerdam.

Op zondag, 3 september, houdt men van 14.30 tot
16.30 uur ‘open huis’.
Iedereen is welkom om een kijkje te nemen in de
nieuwe school. De leermiddelen liggen ter inzage en
men kan kennis maken met de leerkrachten. Het wordt
een drukte van belang.

0p dinsdag, 5 september 1932, beginnen voor het eerst
de lessen in de nieuwe school.
Het aantal leerlingen bedraagt 82,
Mej. Eenhorst leidt de klassen 1 en 2,
Mej. Warmerdam heeft klas 3 en 4,
De heer Faase staat voor de klassen 5, 6 en 7.
Zo waren drie van de vier lokalen in gebruik.

Het was vooral in het begin erg moeilijk met de leerstof
te beginnen, die volgens het vastgestelde ‘Leerplan’
moest worden onderwezen. De kinderen kwamen na
melijk van 9 verschillende scholen. Vooral in cle hogere
leerjaren bleek, dat lang niet iedere leerling even goed
‘geschoold’ was.

Toch slaagden aan het eind van het eerste schooljaar, dus
in juni 1933, alle drie leerlingen voor het toen bestaande
toelatingsexamen, (lat recht gaf op toelating tot een
bepaalde school voor voortgezet onderwijs.
Het waren:

Arnbachtsschool
R.K. Lyceum
R.K. Lyceum

In het schooljaar 1933-1934 komen er 14 kinderen in de
eerste klas, waardoor het aantal leerlingen stijgt tot 96.
Mej. M. Warmerdam verlaat het onderwijs en dus de
school.

De start

B. I)ammann

J. Strack van Schijndel
H. v. Hees

Eerste schooljaren

Eerste schoolreis met klassen 5 en 6 (juli 1933).
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In verband met de toename van het aantal leerlingen
komt er een extra leerkracht bij. Benoemd worden dan
mej. A. v.d. Weijer en de heer J. Steenbrink.
De verdeling der klassen wordt dan als volgt:
Klas 1 Mej. A. v.d. Weijer,
Klas 2 en 3 Mej. C. Eenhorst,
Klas 4 en S Dhr. J. Steenbrink,
Klas 6 en 7 Dhr. NA. Faase.

Alle lokalen zijn nu dus in gebruik en de eerste klas is
niet meer gecombineerd. Een hele verbetering.

Voor de geïnteresseerde lezer zij vermeld, dat op
zaterdag, 16 decemder 1933, de vijfde Elfstedentocht
wordt verreden. Het is prachtig weer en schitterend ijs.
Er zijn twee winnaars, die nog 01) gewone Ëriese

doorlopers rijden. De meeste deelnemers bereiken tijdig
de finish.

Groei

De groei van cle school gaat gestaag door, Op 1 oktober
1936 wordt een vorm van voorbereidend onderwijs
gestart, volgens de ideeën van Maria Montessori. Het is
een soort kleuterschool. De leiding is in handen van de
dames Tuinder en Veling. Men begint met 24 kinderen
op de bovenverdieping van de school.
Vanaf juli 1937 verzorgt mej. Tuinder dit onderwijs
alleen, omdat mej. Veling trouwt.

Niet altijd wordt er, ook in clie tijd, alleen maar geleerd.
Er is ook tijd voor feestjes.
Dat is bij’. het geval, als de beer J. Steenbrink op 2
oktober 1935 trouwt. Zijn leerlingen uit de klassen 4 en
5 bieden hem een huwelijksgeschenk aan. Wat het
cadeau geweest is, staat helaas niet vermeld.
Ook werd ieder jaar het Sint Nicolaasfeest gevierd. In
het begin in de hal, maar als die te klein wordt is er in
1939 een heuse toneeluitvoering in de bovenzaal van
hotel Brinkman.

Begin 1935 wordt een aanvraag ingediend voor het
bouwen van een rijwielstalling. De toestemming komt,
maar de aanbesteding vindt pas plaats in april 1937, twee

jaar later dus.

Waarom dat zolang heeft geduurd, is niet duidelijk.
Het ontwerp is weer van architect Van Engelen. De heer
Korstenbroek is de laagste inschrijver met f1. 1300,
Het werk wordt hem gegund en in juli 1937 is het werk
klaar. De overgebleven tegels worden gebruikt om de
speelplaats verder te plaveien.

Op 21 augustus 1937 ovcrlijclt pastoor Niehus, na ecn
kort ziekbecl. Hij heeft zich zeer ingezet voor de
oprichting en totstandkoming van de school. Dit verlies
wordt alom betreurd.

Kwekeling met akte

Regelmatig is er in deze periode sprake van een zgn.
‘kwekeling met akte’. Dit waren volledig bevoegde
leerkrachten, clie geen baan konden vinden. Zij werden
soms aangesteld als ‘kwekeling met akte’ en kregen clan,
hij de gratie van het bestuur, hiervoor een kleine
geldelijke vergoeding. Ze hebben clan normaal een klas,
doen hetzelfde werk als hun collega’s, maar worden er
amper voor betaald. Op de Antoniusschool krijgt in
november 1937 zon ‘leerkracht’ zegge en schrijve per
maand II. 25,—.
Hij moest er nog blij mee zijn ook, want zo kon hij
ervaring opdoen, hij verdiende iets en wellicht kreeg hij
t.z.t. wel ergens een tijdelijke benoeming (of niet,
natuurlijk). In 1938 is er voor het eerst sprake van een
verkeersexamen.

Uitbreiding van het schoolgebouw

Bij het begin van het schooljaar 1937-1938 ontstaat
gebrek aan ruimte.
De school blijft groeien en telt dan 130 leerlingen.
Omdat het ernaar uitziet, dat het aantal leerlingen
voorlopig nog verder zal toenemen, wordt in december
1938 een aanvraag bij de gemeente ingediend tot
uitbreiding van de school met drie leslokalen en een
gymnastieklokaal.
De aanvraag wordt welwillend ontvangen, maar een
gymzaal vindt men te duur. Gelukkig houdt het school
bestuur, met name in de persoon van de heer Schuur-

Schooljaar 1955-1956.

Schooljaar 1932-1933.
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mans, voet bij stuk. Met kracht van argumenten wordt
de aanvraag verdedigd.
Op de derde donderdag van maart 1939 wordt de
aanvraag door de gemeenteraad van Bloemendaal goed
gekeurd.
Het bisdom ging toen nog even moeilijk doen, omdat
het bestuur in zijn ijver had verzuimd het te raadplegen.
Men heeft toen maar gauw nederig zijn excqses ge
maakt, waarna alsnog goedkeuring werd verkregen. De
architect kon met zijn tekeningen beginnen.
Door de oorlogsdreiging trad stagnatie op in de uit
werking van de plannen, maar op maandag, 6 november
1939, vindt de aanbesteding plaats in Hotel Boekenro
ode 01) het Roemer Visscherplein.

Er zijn 30 inschrijvers en de bouw wordt gegund aan de
firma Hamers te Bussum voor een bedrag van ruim
fl.40.000,.—. Daar bouwde men in die tijd dus drie
lokalen en een gymzaal voor.

Opening en inzegening nieuwe
vleugel

Op dinsdag, 7december 1939, wordt op plechtige wijze
de eerste spade in de grond gestoken. Aanwezig daarbij
zijn o.a.:
Pastoor W. Bosch,
De heren Everard en Schuurmans van het kerk/school-

Op 30januari 1940 wordt dan eerst de zesde Elfsteden
tocht gereden. Er staat een felle noordoosten wind. De
barre tocht telt 5 winnaars, die ‘Het pact van Dokkum’
hadden gesloten. Van de 688 wedstrijdrijders halen er
93 de finish en van de 2716 toerrijders komen er maar
27 op schaatsen in Leeuwarden aan. Dat waren nog eens
tijden.
Dat men onder zulke barre weersomstandigheden geen
grondwerkzaamheden kan verrichten, zelfs niet voor de
uitbreiding van de AntoniusschooÏ in Aerdenhout, zal de
oplettende lezer duidelijk zijn.

Men loopt hierdoor twee maanden achterstand op. Eind
februari 1 940 kan het werk pas weer worden hervat.
Terwijl het weer opkiaart, wordt de politieke hemel
steeds donkerder en dreigender. Verbeten werkt men
door.
Heipalen worden de grond ingedreven, ijzerwerk wordt
gevlochten voor de betonnen fundamenten, deuren en
ramen worden gezet,
maar dan... 10 mei 1940.
De Duitsers vallen ons land binnen en na 5 (lagen ZO we
onze vrijheid kwijt.
De bouw ligt weer stil.
Gelukkig niet lang, want op maandag, 20 mei 1940
wordt het werk weer hervat. Koortsachtig wordt er
gewerkt. De bouw vordert nu snei.
Op 3 september 1940 wordt het nieuwe gedeelte,
althans de drie leslokalen, in gebruik genomen.
Een zucht van verlichting wordt geslaakt. Het ruimte
gebrek is van de baan.
Er zijn nu 178 leerlingen.
De plechtige opening en inzegening worden vastgesteld
op 17 september 1940.

bestuur,
De heer Van Engelen, architect,
De heer Hamers, aannemer (what’s in a name),
De opzichter (no name),
De beer Faase, hoofd der school.
Dat men na afloop van dit zware karwei een goed glas
wijn ging drinken, laat zich raden. Misschien moest men
ook wei het verdriet om het verlies van een mooi stukje
natuur wegdrinken. Immers...
terwijl de notabelen dronken, vielen de eerste bomen
ten offer aan de bijl van de houthakker.
Dan volgt het egaliseren van de grond, maar dit moet
worden gestaakt door een langdurige vorstperiode.

Begin jaren vijftig. De school in het fluitekruid.
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3 De oorlogstijd: 1940-1945

De nieuwe vleugel

Op 1 mei 1940 herdenkt de heer P. van Buuren, sinds
1 januari 1940 als onderwijzer aan de school verbonden,
dat hij 25 jaar in het onderwijs werkzaam is. De jubilaris
is op die dag echter ziek en het feest wordt uitgesteld
tot.., vrijdag, 10 mei 1940.
De dag wordt geopend met een Eucharistieviering,
waarna door de pastoor een feestelijk ontbijt wordt
aangeboden aan de jubilaris en zijn familie. Ook het
personeel van de school en het bestuur mogen een hapje
mee eten.
Terzclfdertijd voltrekt zich de Duitse inval in Neder
land. Wat een samenloop van gebeurtenissen.

Op 3 september 1940 worden, zoals al vermeld, dc drie
nieuwe lokalen in gebruik genomen.

Op woensdag, 4 september 1940, komt de pastoor in dc
ochtend op school. Er wordt dan afgesproken, dat de
plechtige opening van het nieuwe gedeelte (plus inzege
ning natuurlijk) zal plaatsvinden op dinsdag, 17 septem
ber.

Helaas.

Naar de Vondelschool

Nog diezelfde middag wordt de school gevorderd door
een SS-afdeling van 120 man. Men heeft precies twee

dagen van de nieuwe vleugel kunnen profiteren. Het
gebouw verandert in een kazerne. Pogingen om de
school weer vrij te krijgen, mislukken natuurlijk. Ach
teraf is het tekenend voor de opvattingen over de
bezetter in die beginperiode, dat men meende, dat zo’n
poging ook maar de geringste kans van slagen had.
In overleg met de gemeente wordt onderdak gevonden
in de Vondelschool. 01) dinsdag, 10 september 1940,
beginnen daar dan de lessen. Veel medewerking wordt
ondervonden van de heer Bleeker, hoofd van de Vondel
school. De schooltijden waren:
van 8.30-12.30 uur en op zaterdag van 8.30-10.30 uur
of
van 13.00-17.00uur en opzaterdag van 11.00-13.00 uur.
Per week werd van tijd gewisseld. Men had dus, of
‘s morgens school of ‘s middags.

28 oktober 1940 wordt bekend gemaakt, dat alle
Aerdenhoutse scholen door de Duitsers worden gevor
derd. Twee dagen gebeurt er dan niets, maar op
woensdag, 30 oktober, komen twee Duitse officieren
het gebouw in beslag nemen.
Geprobeerd wordt een villa te huren. Men komt dan
terecht bij de leegstaande villa ‘Varenbeek’ aan de Van
Lennepweg 5. De aanwezige tuinknecht geeft bereidwil
lig een rondleiding. Dit onderkomen lijkt erg geschikt.
De familie Nathusius uit Amsterdam geeft dan toe
stemming om de twee scholen (Antonius en Vondel)
daar tijdelijk onderdak te verschaffen.
Al het meubilair alsook de leermiddelen moeten nu van
de Vondelschool overgebracht worden naar de villa. Een
heidens karwei, maar gelukkig helpt Publieke Werken
en ook nu maken vele handen licht werk.

Op donderdag, 7 november 1940, beginnen dan de
lessen weer. De kleuters worden ondergebracht in de
keuken, die door mej. Tuinder ‘in een keurige
Montessoriklas werd herschapen’. De tennisbaan wordt
gebruikt als speelplaats.
Door de verduistering, die de Duitsers hadden bevolen,
worden de schooltijden van 9.00-1 2.45 uur of van
13.1 5-17.00 uur. Dat kwam ook door rantsoenering van
de eleetriciteit. Zo werd per brief cl.d. 30 juli 1941
meegedeeld, ‘dat de volgende rantsoenen beschikbaar
zijn:

voor juli/aug. 1941 23 kwh,

Het gebouw aan de Teding van Berldoutlaan was

inmiddels helemaal in een kazerne veranderd. In cle
gymzaal was een bovenverdieping gebouwd, die je met
een trap vanuit de gang kon bereiken. Op de speelplaats
was een grote loods gebouwd voor de legerauto’s.
Vrijdag, 22 november 1940, komt het bericht binnen,
dat het verboden is het portret van Prins Bernard op te
hangen. Ook komt er een lijst van verboden boeken.
Daardoor mag de geschiedenismethode ‘Van Tabellen
tot Vertellen’ niet meer gebruikt worden.

Op 6 december 1940 wordt ondanks de moeilijke tijden
toch Sint Nicolaas gevierd en wel in de bovenzaal van
Hotel ‘Boekenroode’. De toen bekende entertainer
Prof. Antonini (Bruijs) treedt voor de kinderen op.
Gedurende de donkerste weken van het jaar worden de
schooltijden noodgedwongen nog korter. Je moet ten
slotte voldoende licht hebben om te kunnen lezen en
schrijven. De tijden zijn dan van 9.30 -13.15 uur of van
13.30-17.15 uur.

voor sept./oct.
voor nov/dec.

128 kwh,
260 kwh.

Villa ‘Varenbeek’

Dit samenwonen is geen lang leven beschoren, want op
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Weer in de eigen schoolTerloops zij hier vermeld, dat zowel in 1941 als in 1942
een Elfstedentocht is verreden. Dat betekent, dat we in
die periode ook nog enkele strenge winters hebben
gehad, waardoor de situatie nog moeilijker werd dan zij
toch al was.

Op 3juli 1941 komt het bericht binnen,
‘dat afbeeldingen van eiken aard van de levende leden
van het Huis van Oranje-Nassau verwijderd moeten
worden.’
Tot mei 1943 blijft de huisvesting in villa ‘Varenbeek’
intact. Intussen doen zich verschillende mutaties voor
onder het personeel.
Op 1 september 1942 zijn als leerkracht aan de school
verbonden: de heren N.A. Faase, P.W. v. Buuren,

J. Veringa, G. Kroon, G. v. Koert en de dames
C. Eenhorst en C. Oremus.
Het leerlingenaantal blijft toenemen tot ongeveer sep
tember 1 942. Dan komen er berichten over een even
tuele evacuatie. Verscheidene leerlingen verlaten daar
door de school. Begin 1943 zijn er nog 171, terwijl het
er 188 zijn geweest.

Naar de Schoolvereniging
Aerdenhout Bentveld

In mei 19-1.3 koopt ‘Holland Nautic’ de villa Varenbeek
en dus moet er veer verhuisd worden.

Op 2 juni 1 943 trekt men in bij de Schoolvereniging
Aerdenhout Bentvelcl (S.A.B.) aan de Mr. Enschedéweg.
Vier lokalen krijgt men ter beschikking. De klassen, die
er niet in kunnen, vinden onderdak in de even verder
gelegen villa ‘De Hazelaar’.
Dit verblijf heeft maar kort gcduurd, want op maandag,
9 augustus 1943 wordt bericht ontvangen, dat de
Antoniusschool door de Duitse Weermacht wordt vrij
gegeven.

De toestand, waarin de school verkeert, blijkt aller
belabberdst. Het gebouw is totaal uitgewoond. Boven
dien zijn alle tafels, stoelen, werkbanken, klokken, enz.
spoorloos verdwenen. De schade wordt nauwkeurig
opgenomen en geschat op f1. 22.000,—.
De firma Reinierse uit Overveen maakt een begin met
de herstelwerkzaamheden. Alleen het allernoodzakelijk
ste wordt gerepareerd.

Op woensdag, 17 november 1943, wordt de school
opnieuw ingezegend. Nu gelukkig ook de nieuwe vleu
gel. Daarbij aanwezig zijn: pastoor W. Bosch, Kapelaan
Drost, de heren J. Schuurmans en H. Hagemeijer
namens het bestuur, de heer NA. faase.
Het wordt deze keer ‘een sobere plechtigheid’.

Op donderdag, 18 november wordt ‘s morgens door
pastoor Bosch een H. Mis uit dankbaarheid opgedragen,
waarbij de hele schoolbevolking aanwezig is. Daarna gaat
men echter niet naar school, want de verwarming werkt
nog niet goed.

Op vrijdag, 19 november 1943, kan dan eindelijk weer
les gegeven worden in de eigen schoot, met dien
verstande, dat het ‘oude’ gedeelte helemaal gebruikt kan
worden, terwijl van het ‘nieuwe’ gedeelte nog maar één

lokaal gebruikt kan worden. Tijdelijk verhuist een deel
van de klassen maar weer naar boven.

Pas op 9 december 1943 kunnen ook de twee resterende
lokalen weer in gebruik genomen worden. De gymzaal
is voorlopig nog niet te gebruiken.
Men had zich wel iets anders voorgesteld, toen het
nieuwe gedeelte in 1940 klaar was. Maar men is blij
weer ‘thuis’ te zijn. Zo komt men de winter 1943/44
door. Wel blijft men vrezen voor een nieuwe vordering.
Als een zwaard van Damocles blijft dat boven het

De villa “Varenbeek” werd in wisseldienst met de gebouw hangen.

Vondelschool gebruikt. Foto: de klas van van dhr. Kroon.
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Naar ‘De Hazelaar’

Overveen, 2 mei 1944.

Aan het Bestuur v.d. St. Antoniusschool.

In aansluiting op mijn schrijven d.d. 28 april j.l.
kan ik U thans mededeelen dat de inbeslag
neming van het schoolgebouw is vervroegd en dat
de ontruiming voor Donderdag 4 Mei, 15 uur
moet hebben plaats gehad.
De sleutels behooren op de Politiepost in Aerden
hout te worden ingeleverd.
Gemeente-Secretarie Bloemendaal
de Chef vU. Afd. Duitsche Zaken.

Bovenstaande brief kwam binnen dus moest er weer
vertrokken worden. Het is om er moedeloos van te
worden. Maar men is er inmiddels op ingespeeld en
verhuist spoorslags weer naar villa ‘Dc Hazelaar’.

°p S mei 1944 wordt daar al weer les gegeven. Het
gebouw wordt gehuurd van de S.A.B.

8 mei 1944 wordt daar best gevierd, want de beer
Faase is dan 25 jaar werkzaam in het onderwijs.
‘s Morgens om half acht is er een Eucharistieviering,
opgedragen door pastoor Bosch. Om 10.30 uur is er een
ft’estelijke bijeenkomst in de gymzaal van de S.A.B.
‘s Middags was er van 14.00-16.00 uur een receptie ten
huize van de jubilaris. Tot slot ‘s avonds nog een gezellig
feestje met het personeel van de school.
0 vrijdag, 9 juni 1944, wordt echter ook het gebouw
van de S.A.B. door de Duitsers gevorderd. De Antonius
school moet dan uit De Hazelaar’, want de School
vereniging moet er zelf in.
Wat nu??

Naar ‘De Wig’

De oplossing wordt gevonden in weer een andere villa,
namelijk ‘De Wig’ aan de Sparrenlaan 8 in Aerdenhout.
De Duitsers weigeren echter deze villa vrij te geven voor
het onderwijs. Men besluit dan de klassen onder te
brengen bij particulieren. Het schoolmeubilair is al
verdeeld, als plotseling de beer Hagemeijer met de
mededeling komt, dat ‘De Wig’ toch wordt vrijgegeven.
Dan gaat alles alsnog naar ‘De Wig’.
De gemeente helpt zo goed als ze kan. Mej. Tuinder kan
met de kleuters terecht in de villa ‘Eikenrode’.
Maandag, 12 juni 1944, zit iedereen op een stoel in ‘De
Wig’.
Dan komt de Jobstijding, dat de villa weer niet vrij
gegeven wordt. Er ‘inden dan in deze omgeving veel
evacuaties plaats.
De leerlingen, die toelatingsexamen moeten doen, krij
gen ‘s morgens les in de speelkamer van mevr. Beijnes,
op het adres Nachtegalenlaan 8. Dit duurt tot de dag van
het examen.
Op diezelfde dag, dinsdag 20 juni 1944, mag toch \veer
les gegeven worden in ‘De Wig’. In verband met de

dienstregeling van de tram, die dan nog rijdt op het
huidige fietspad, dat parallel loopt met de Zandvoorter
weg, zijn de schooltijden van 8.30-11.30 uur en van
13.30-15.30 uur.
Men hoopt, dat men dit onderkomen spoedig kan
verwisselen voor een ander, want dc villa is absoluut
veel te klein om de school te herbergen. Maar voorlopig
sukkelt men verder.
Ook het schooljaar 1944/45 begint hier.
Begin oktober komen er plotseling veel geëvacueerde
kinderen uit Bloemendaal op school.
Het koude winterseizoen begint en er is geen brandstof
om dc ‘lokalen’ te verwarmen .Aan de parochianen
wordt gevraagd om kachels met bijbehorende pijpen. En
jawel, er komen vier kachels. Die worden geplaatst in de
grootste vertrekken. De kinderen nemen zelf brandstof
mee (of niet) en zo worstelt men door tot Kerstmis
1944.
Na de Kerstvakantie is er absoluut geen brandstof meer
te bemachtigen. Ook de steeds slechter wordende
voedsclsituatie doet zich gelden. Het spook van de
honger waart rond. De school blijft gesloten, maar op
dinsdag, 6 februari 1945, midden in de hongerwinter,
begint men toch weer. Voorlopig twee ochtenden per
week voor elke klas.

Op S maart 1945 bestaat de school twaalf en een half
jaar. De beer Faase en mej. henhorst zijn clan ook zo
lang aan de school verbonden.
‘s Morgens om 7.30 uur is er clan ecn H. Mis voor mej.
Ëenhorst, terwijl om 9.00 uur een plechtige H. Mis met
drie heren wordt opgedragen voor de heer Faase. In die
tijd wist men nog, dat God de standen heeft gewild.
Zoiets zou nu niet meer mogelijk zijn.
Na de Mis is er een samenkomst in de pastorie, tvaar
men koffie drinkt. De twee jubilarissen krijgen bloemen
aangeboden door het bestuur. Een goed glas wijn is er
deze keer niet bij en daarom gaat iedereen maar gauw
naat huis.

Na cle paasvakantie is het niet meer zo koud en dus
worden cle schooltijden weer iets langer.
Van 8.30-12.00 uur en dat vier dagen per week.
De Bloemendaalse kinderen kunnen weer naar hun eigen
huis terug. Daarvoor in de plaats komen nu leerlingen
uit Vogelenzang. Het hele dorp moet namelijk evacue
ren vanwege de startbanen van de beruchte Vi en V2
raketten. De vertrekken zitten nu mudvol.

Op S mei 1945 is dan Nederland eindelijk weer vrij.

Op de Bentveldweg staan de kinderen met Oranje
schriften te zwaaien naar de vliegtuigen, die voedsel-
pakketten gaan afwerpen.
Op 8 mei 1945 verlaten de Duitsers de school, maar al
snel wordt hun plaats ingenomen door Engelsen en later
door Canadezen.

01) 15 juni 1945 wordt dan eindelijk het gebouw
definitief vrijgegeven. Het onderwijs kan weer begin
nen, maar eerst moet de schade hersteld worden. Die
wordt geraamd op El. 30.000,—.
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4 Van kerk/schoolbestuur
naar schoolbestuur: 1945-1963

Herstel

De eerste zorg is het schoonmaken van het gebouw.
Daarvoor zorgt de firma Hulsebosch.
Op S september 1945, 13 jaar na de opening, wordt de
school veer in gebruik genomen. Dit gebeurt pas, u
raadt het al, nadat pastoor Bosch het gebouw opnieuw
heeft ingewijd. Bestuur, personeel en leerlingen zijn
getuige van (leze plechtigheid. De school wordt weer in
gebruik genomen, maar het terrein om de school en de
gymzaal zijn nog niet op orde. Het meubilair wordt
opgehaald in Overveen, waar het opgeslagen heeft
gelegen op de zolder van de Julianasehool. Het linoleum
voor de vloerbedekking heeft gedurende de hele oorlog
een plaatsje gevonden op de gemeentewerf. De leveran
ciers hebben nog geen personeel, maar cle heer Janus van
de fa. Kooijmans-Mes komt instructie geven voor het
1laatsen van de meubelen. Op december 1945 wordt
veer een ouderwets Sint Nicolaasfeest georganiseerd in
de bovenzaal van Hotel Boekenroode.
En zo komt heel geleidelijk aan het normale schoolleven
weer op gang. Het herstel van de oorlogsschacle heeft
veel tijd in beslag genomen. Enerzijds door geldgebrek,
anderzijds door het ontbreken van de benodigde mate
rialen.

Even terzijde.

Op $ februari 1 947 wordt dan de negende Elfsteden
tocht verreden. Bar en boos zijn de weersomstandig
heden. Noordoosten wind met windkracht 11 en cle
temperatuur is 13 graden onder nul. Veel sneeuw en
zand op het ijs.

In 1949 inag P dc bunker afgebroken worden, die op
de speelplaats was gebouwd, terwijl de afwikkeling van
de schadevergoeding zeker duurt tot 14 februari 1 953;
daarvan getuigt een schrijven van die datum, waarin
staat: ‘Hiermede is dan dc totale aftekening geschied van
de materiële oorlogsschade.’

Met dankbaarheid mag hier vermeld worden, dat de
kerkkas goed was voor een aanzienlijk bedrag, uitgege
ven voor het herstel van de school.

De ‘kleuterschool’

Er is nog steeds geen officieel erkende kleuterschool,

maar er zijn wel leerlingen en een leerkracht. Voor hen

wordt in september 1946 ‘voorlopig’ de inmiddels vel

bekende villa ‘De Hazelaar’ gehuurd. Men vindt hier
echter onderdak tot... 1951. Dan wordt ‘De Hazelaar’
verlaten en wordt de school ondergebracht in de
Antoniussehool. Dit duurt tot 1 september 1953. Be
sloten is inmiddels een aparte kleuterschool te stichten
en die onder leiding te plaatsen van een zuster van
klooster Alverna. De eerste hoofdleidster’ wordt zuster
Irene. Deze aanstelling heeft een gunstig effect, want
binnen de kortste keren stijgt het aantal kleuters van 23
tot 57.

II ]naart 1953.
Het kerk/schoolbestuur verzendt een schrijven naar het
bisdom van 1-laarlem om verscheidene machtigingen
‘vergezeld van clebnitieve tekeningen, bestek en begro
ting bouwsom van onze kleuterschool.
‘.. Wij moeten op korte termijn het werk uitbesteden
om het intijcls bij het begin van het nieuwe schooljaar
gereed te hebben.’

24 maart 1953.
Het antwoord van het bisdom is afwijzend, omdat cle
financiering niet in orde wordt bevonden. De bouwsom
is f1. 53.320,

2 april 1953 (Witte Donderdag).
Een gewijzigd financieringsplan wordt (in de Goede
\Veek notabene) ingediend. Mocht het nu nog niet in
orde zijn ‘dan zou ons kerkbestuur gaarne in de gelegen
heicl gesteld worden deze vragen nader mondeling te
mogen toelichten, daar de tijd, indien wij althans bij den
aanvang van het nieuwe schooljaar het nieuwe school
gebouw in gebruik willen nemen, nogal krap is geme
ten.’
Dit bleek een terechte vrees, want de school was
inderdaad niet 01) tijd klaar. Omdat cle Antoniusschool
de door de kleuters gebruikte ruimte zelf broodnodig
had, verhuisden (le kleintjes van 1 september tot 20

october 1953 naar klooster Alverna.

4 april 1953.
Antwoord van het bisdom.
‘Zo wordt hiermede aan Uw Bestuur machtiging ver

leend tot het aanbesteden en bouwen van een R.K.

Fröbclschool te Aerdenhout.’
Maximum bedrag f1. 55.000,—.

Dc’ Bisschop van Haarlem, J . P. Huijbers.

Het kerkbestuur moet hiervoor een hypotheek afsluiten
van f1. 29.000,—.
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0p woensdag, 10 juni 1953 wordt de eerste steen
gelegd.

Het is wellicht aardig te vermelden, dat het bisdom van
Haarlem bij schrijven van 25 augustus 1953 meedeelt,
dat ‘de H. Stoel zijn goedkeuring heeft gegeven aan Liw
Bewaarschoollening ad 0, 29.000,- . Zelfs de Paus houdt
de zaak in de gaten.

L.S.
Op zaterdag, 24 october 1953, des middags om 3

uur wordt de nieuwe kleuterschool aan de Teding

van Berkhoutlaan 22 te Aerdenhout plechtig geo
pend en ingezegend.
De inzegening zal geschieden door de Hoogeer
waarde Heer J.J.A. Kuilman, deken van Haarlem.
Namens het kerk-en schoolbestuur van de Paro
chie St. Antonius te Aerdenhout-Bentveld nodig ik

U uit om bij deze opening tegenwoordig te zijn.

Tevens is er gelegenheid om de nieuwe school te
bezichtigen.

Met de meeste hoogachting
G.RA. Alkemade, pastoor.

Aerdenhout-Bentveld, 18 oktober 1953.

Zo wordt men uitgenodigd.

Als patroon kiest men de H. jozef, wiens beeld vanuit de
pastorie verhuist naar de tuin van de school.
De school is ontworpen door architect Nico

H. Andriessen uit Overveen en gebouwd door aannemer
Grooteman uit Hoofddorp.
Het Maria mozaiek, dat in de hal hangt, is van de hand
van de heer E. Hijmans.

Volgens de Nieuwe Haarlemse Courant is de school een
‘juweeltje in het Aerdenhoutse bos’.

Er zijn dan 65 kleuters.

Oktober 1961.
Er bestaan dan plannen om een kleuterschool te stichten
aan het Duinroosplantsoen in Haarlem. Is dat mogelijk
en verstandig?
Er wordt een onderzoek verricht door de dames Hellen
brekers en Vergroezen.
Conclusie:

Er zijn niet genoeg kinderen voor twee kleuterscho
len in (lit gebied.

— De huidige kleuterschool aan de Teding van Berk
houtlaan ligt niet centraal genoeg in het gebied. Deze
kan wellicht beter verplaatst worden naar het
Duinroosplantsoen, waar immers ook dle nieuwe
parochiekerk zal komen.

Zuster Clarina nog in vol ornaat met haar oudste kleuters (Zomer 1967).

t
-
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—. De huidige kleuterlokalen kunnen opgenomen wor
den in de Antoniusschool. Ruimtegebrek is dan ook
opgelost.

Bij schrijven van 18 januari 1962 bericht het schoolbe
stuur aan de dames, die het onderzoek hebben verricht:
‘Uw suggestie de kleuterschool aan de Teding van
Berkhoutlaan voor de lagere school te gebruiken, is niet
mogelijk. Het aantal leerlingen en het daarmee verband
houdende aantal leerkrachten is niet toereikend om de
lokalen voor dit doel te benutten.’

Daarmee is het plan van een kleuterschool in het
Duinroosplantsoen van de baan.

In 1963 is er dan nog een keer sprake van de oprichting
van een kleuterschool. Nadat een onderzoek is verricht,
geeft het schoolbestuur op 16 december 1963 aan
pastoor E. Duijm van de Paulusparochic een afwijzend
advies. Een mogelijkheid is wellicht ‘om een buitcnklasje
te vormen op cle Oosterduinweg naast ‘Eikengaardc’.’
Daarna wordt hieromtrent niets meer vernomen.

De ouders

Intussen zijn de ouders ook meer bij het schoolgebcurcn
betrokken.
In augustus 1946 bepaalt tenminste ‘De Oudercommis
sie’, dat het zich genoodzaakt ziet een heffing te bepalen
over elk schooljaar. Het geld wordt gebruikt om
boventallige, dus extra leerkrachten, te betalen. Voor
het eerste kind bedraagt de heffing f1. 25, , voor het
tweede f1. 15, , voor het derde f1. 10, per jaar en cle
overige kinderen zijn vrij.

Op 26 maart 1952 verzoekt cle oudercommissie de
ouders weer om een bijdrage. Men wil een tweedehands
piano aanschaffen, een projectietoestel, de kerstgroep
aanvullen en het Antoniusbeeld plaatsen aan de voorzijde
van de school. Voor deze gezamenlijke goederen vraagt
men per gezin een jaarlijkse bijdrage van... f1. 10,
Logisch (lat het Antoniusbeeld er nog steeds niet staat.

01) 2 april 1952 spreekt op een ouderavond de bekende
radiospreker Piet Oomes over ‘Het kind en het boek’.
Schrijver dezes zit op dat moment op de Kweekschool in
Hilversum en heeft als leraar Nederlands de spreker van
die avond.

In oktober 1956 wordt ook op de kleuterschool een
oudercommissie gekozen.

De geboortegolf

Op alle mogelijke terreinen wordt de schade ingehaald,
die de oorlog heeft aangericht. De wederopbouw slaat in
alle hevigheid toe. Het aantal huwelijken stijgt jaarlijks
en daarmee het aantal kinderen. De geboortegolf dient

1

zich aan, de scholen stromen vol en ruimtegebrek is aan
de orde van cle dag. Veel scholen worden in die tijd

gebouwd, waarvan er inmiddels al weer verschillende
gedeeltelijk of helemaal leeg staan en sommige zelfs al
weer afgebroken zijn.
Ook 01) de Antoniusschool wordt in 1954 gedacht aan
uitbreiding; als noodoplossing overweegt men het
Jeugdhuis naast de kerk aan de Sparrenlaan in te richten
als dependance van de school.
Er bestaan ook plannen een nieuwe school te stichten in
Haarlem Zuidwest. Door de Antoniusschool wordt dit
niet zo’n geweldig goed idee gevonden.
Dan besluit men ten slotte om leerlingen, clie niet in de
parochie wonen, te weren. Zo loste men toen voor1opig
het ruimteprobleem op.

We gaan nu eerst weer even een eindje schaatsen.
Woensdag, 3 februari 1954, is het tijd om de 10e
ElEstedentocht te rijden. De heftige storm van de dag
ervoor is gaan liggen. Er waait een zacht briesje en het
vriest 7,5 graad. Ideaal weer en prachtig ijs. Onder deze
omstandigheden is een 26-jarige Friese onderwijzer in
staat de tocht te winnen in de recordtijd van 7 uur en
35 minuten.
Hij heeft blijkbaar vrijaf gekregen om de tocht te mogen
rijden. Zeker een soepel hoofd der school gehad.
Schrijver dezes is clan in militaire dienst en volbrengt tot

De blokhut op de speelplaats van de kleuterschool

De kleuterschool (achterkant)
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zijn eigen verbazing de Elfmerentocht. ren uit de eigen parochie hebben ook nu voorrang.

25 mei 1 954.
De vloeren in de drie ‘nieuwe’ lokalen geven al jaren
veel problemen. Er schijnt bij de bouw in 1940 iets mis
gegaan te zijn. De gemeenteraad besluit tenminste
medewerking te verlenen voor de vernieuwing ervan.
De overweging is ‘dat het aan de vloeren klevende euvel
niet aan slijtage is te wijten, doch aan een constructie
fout moet worden toegeschreven.’
Op 14 februari 1956 al weer een Elfstedentocht, de
elfde. Veel sneeuwbuien en een harde noordenwind.
Vijf’ rijders sluiten weer een ‘Pact’, maar dit pakt
verkeerd uit. Allen worden gediskwalificeerd.

2$ februari 1956. De kamer voor personeel en school-
arts mag worden opgeknapt door het aanbrengen van
linoleum vloerbedekking, het schilderen van muren en
kasten, het aanbrengen van enige stopcontacten en van
enig nodig meubilair.
‘Wel mogen dan niet meer de rijwielen van de perso
neelsleden en dc vuilnisemmers daar neergezet worden.’
Dit schrijft cle heer W. Schoenmaker, inspecteur van het
lager onderwijs.

Strijd om uitbreiding
schoolgebouw (1)

Op 24 april 1956 wordt weer gesproken over uitbrei
ding van het gebouw. Een schrijven gaat op 26 april
1956 naar de inspecteur om ‘boven het bestaande oude
gedeelte van de school een verdieping te bouwen met
2 klaslokalen en een lokaliteit voor handenarbeid.’
Op 1 juni 1956 gaat de aanvraag naar de gemeente.

Op 2$ juli 1956 besluit de gemeenteraad medewerking
te verlenen tot uitbreiding met twee leslokalen en een
vaklokaal.

Op 4 oktober wordt aan het bisdom toestemming
gevraagd voor deze uitbreiding.

Op 29 januari 1957 wordt het Centraal Bureau in Den
Haag ingeschakeld om de zaak te bespoedigen.
Dat reageert al op 22 februari 1957 met de mededeling,
dat er geen bezwaar bestaat tot uitbreiding en dat men
‘onder overlegging van dit schrijven de toestemming kan
vragen van Z.H. Excellentie de Bisschop van Haarlem’.

Helaas bestaan dan ook nog steeds de plannen om in
Haarlem Z.W. een katholieke school te stichten, waar
door het zo goed als zeker is, dat het bisdom geen
vergunning voor uitbreiding van onze school zal geven.
Op dat moment wordt besloten voorlopig geen verdere
actie te ondernemen.

Op 5 april 1957 wordt besloten, dat er maximaal 40
nieuwe leerlingen voor de nieuwe 1 ste klas voor het
schooljaar ‘57-’58 mogen worden aangenomen. Kinde

Op 8 april 1957 schrijft het bestuur aan de inspecteur
l.o. H. Bouchette,
— dat de school te klein is,
— dat de gemeente mee wil werken de zaak op te

lossen,
—. dat wij graag Uw advies over eventuele uitbreiding

van de school ontvangen.

Er gebeurt dan blijkbaar niets, want op 18 november
1958 stuurt het bestuur weer een brief aan dezelfde
inspecteur. Daarin staat:

De school is sinds jaren overbevolkt en groeit nog
steeds,

— In 1955 heeft de gemeente Bloemendaal al haar
medewerking voor uitbreiding toegezegd. In verband
met haar precaire financiële situatie is de aanvraag
even opgehouden,
Nu echter zijn er meer dan 300 leerlingen en is cle
situatie niet meer verantwoord,
Vandaar verzoeken wij U ter plaatse met ons van
gedachte te wisselen over de toestand.

De inspecteur mag zelf dag en uur bepalen van de
gedachtenwisseling.

Op 4 januari 1959 wordt geconstateerd, dat er nog niets
is gerealiseerd van de uitbreiclingsplannen. We behelpen
ons thans met twee kleine lokaliteiten (boven), clie
slechts 24 leerlingen kunnen bevatten.
Nu, zoveel jaar later, weten we, dat het aantal leerlingen
van 1954 tot 1959 van 240 is gestegen naar 310, maar

Dhr. N.A. Faase in gesprek met mej. C. Eenhorst.

i6



dat het daarna weer is gedaald tot minder clan 250 in
1963. Na 1939 eindigt dus de direkte noodzaak van
uitbreiding en verdwijnt deze kwestie van de agenda.

25 Jaar Antoniusschool

Op 15 oktober 1957 viert men het 25-jarig jubileum van
de school. Ook nu valt dit feest samen met het feit, dat
de heer Faase en mej. Eenhorst dus ook 25 jaar aan de
school werkzaam zijn. Ontbijt op Boekenroode en feest
in de gymzaal. Een filmtoestel is het jubileumgeschenk
voor de school en een echte goochelaar het cadeau voor
de kinderen.

Diversen

In 1957 verschijnt voor het eerst het begrip vakantie-
spreiding.
In datzelfde jaar wordt de verlichting geheel vernieuwd.

In mei 1958 valt voor het eerst het woord schoolmelk.
Pas in 1959 komt er op school een telefoonaansluiting.
Wel wat erg laat. De kleuterschool moet echter nog
wachten tot april 1 965.

In mei 1959 komt er een offerte binnen voor vernieu
wing van het schoolmeubilair: 40 leerlingen sets, 1
klassebureau, 1 stalen stoel, 1 podium.

1$ december 1959 wordt cle aanvraag verzonden.

Op 17 maart 1960 wordt de aanvraag afgewezen, want
‘de aanwezige banken zijn nog niet versleten.’
Die stammen notabene nog uit 1932.

In augustus 1959 wordt cle fietsenberging uitgebreid met
de twee overkappingen, clie zich bevinden bij cle gym
zaal. Kosten totaal f1. 2000,

Op 1 9 augustus 1 960 wordt een aanvraag ingediend om
de centrale verwarming te vernieuwen. Een nieuwe
ketel is nodig met bijbehoren. Kosten f1. 11 .000,
Dit wordt niet zo een twee drie goedgekeurd. In januari
1962 adviseert tenminste het Adviesbureau Deeres ‘de
centrale verwarmingsinstallatie door een nieuwe te
vervangen, want hij is op. De kosten worden dan
geschat op f’l. 40.000,—.
In maart 1 962 wordt aan de gemeenteraad medewerking
gevraagd, clie in juni wordt gegeven.
In september wordt dan de oude installatie vervangen en
gaat men over op een oliestookinrichting, zoals dat heet.
In 1970 wordt de installatie omgebouwd 01) gas.

Begin schooljaar 1960-1961 wordt geprobeerd om een
10e leerkracht aan te stellen. Voorlopig niet, want ‘er
zijn maar 9 lokalen’ en de gemeente zit slecht bij kas.
Geduld is een schone zaak.

Op 12juni 1962 wordt een tweede poging ondernomen
om nieuwe tafels en stoelen voor de leerlingen, nieuwe

schoolborden en nieuwe klassebureaus voor 2 klassen
aan te mogen schaffen.
Het bestuur schrijft erbij, dat het geleidelijk over wil
gaan tot het aanschaffen van sets, nieuwe schoolborden
en klassebureaus voor alle klassen, zodat het interieur
van de school in 3 of 4 jaar geheel vernieuwd zal zijn.
Nu gaat de gemeenteraad wel accoord.
Er lijkt een frisse wind te gaan waaien.

Op 17juli1962 bevestigt het Scholenbureau, dat het de
verzorging van de administratie van de Antoniusschool
op zich heeft genomen.
Daarmee is ook op onze school een eind gekomen aan de
rare situatie, dat het hoofd der school tevens de
salarisadministratie deed; een taak waar hij in het geheel
niet voor opgeleid was.
Een zeer gelukkige ontwikkeling, want menig hoofd der
school was in ieder geval jaarlijks zijn hele Kerstvakantie
kwijt aan het berekenen en herberekenen van de jaar-
salarissen.

Schoolbestuur

Op 17 juli 1962 gaat er een brief van het kerk- en
schoolbestuur naar:

Zijn Doorluchtige Hoogwaardigheid
Mgr. J.M. Groot.
Vicaris-Generaal
Kruisweg 65,
Haarlem.

Daarin wordt meegedeeld, dat ûp de vergadering van
2 juli 1962 met algemene stemmen is besloten ‘u
machtiging te vragen het bestuur over de Antonius- en

J ozefschool over te dragen aan een nog p te richten
stichting’.
Als datum van overdracht denkt men aan 1 januari 1963.
Hiermee wordt officieel een begin gemaakt met de
oprichting van een apart schoolbestuur; een ontwikke
ling die in die jaren allerwegen plaats vond in het
katholieke onderwijs.

01) 21 juli 1962 laat het bisdom van Haarlem weten,
‘dat in beginsel kan worden ingestemd met de over
dracht van uw scholen aan een daartoe in het leven te
roepen schoolstichting.’
Als de zaak rond is, moet alles natuurlijk wel ter
goedkeuring aan de vicaris-generaal worden toege
stuurcl.

Op 25 oktober 1962 is er een vergadering van het
kerkbestuur met ‘het toekomstig bestuur der op te
richten ‘Stichting RK. Onderwijs Aerdenhout’ t.w. de
heren: L. ter Braak, C. Heerink (broeder Willibrord),
R. Niehe, W. Schmidt, J. Schopman, C. Thunnissen en

J. Wortelboer.’
Tijdens die vergadering wordt besloten de heer Niehe
als voorzitter aan te wijzen, de heer Thunnissen als
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penningmeester en de heer Ter Braak als secretaris.
Tot hun schrik ontdekken de heren, dat er geen dames
in het bestuur zitten en op voorstel van de heer
Schopman wordt meteen het alleereerste besluit van het
nieuwe bestuur genomen: Cherchez les femmes.

Inmiddels is een tweede parochie opgericht in het
gebied, waaruit de school zijn leerlingen betrekt. Dit is
de parochie van de H. Apostel Paulus in Haarlem
Zuiclwest.
De beide parochies benoemen ieder een bestuurslid in
de nieuwe stichting. De oudercommissie benoemt twee
leden. De overige leden worden door het bestuur van de
stichting zelf aangezocht en benoemd.

Het eerste schoolbestuur bestaat uit de volgende perso
nen:
Hr. R. Niehe, voorzitter,
1-Ir. L. ter Braak, secretaris, (namens de oudercommissie),
Hr. Ch. Thunnissen, penningmeester,
Hr. W. Schmidt, (namens de oudercommissie),
Hr. J. Schopman, (namens de Antoniusparochie),
Br. Willibrord,
Hr. J. Wortelboer, (namens de Paulusparochie).

Op 22 november 1962 vergadert dan voor het eerst het
nieuwe schoolbestuur o.l.v. de heer Niehe.
Er worden twee namen van eventuele damesleden
genoemd; ze zullen worden benaderd. Er wordt tevens
besloten om op dinsdag, $ januari 1963, het nieuwe
schoolbestuur voor te stellen aan dc leerkrachten.

Didactische vernieuwing

Het lijkt erop, dat er jarenlang in het lager onderwijs
niet veel is veranderd op het gebied van de didactiek. Zo

wordt Vrij algemeen in de katholieke lagere school voor
het onderwijs in de Nederlandse Taal de methode
‘Maasland’ gebruikt. Kom je als leerkracht op een
andere school, wat in die tijd bevordelijk werd gevonden
voor je ontwikkeling als leerkracht, dan zijn er, wat de
leermethoden betreft, weinig verrassingen te verwach
ten.
Op het eind van de vijftiger jaren komt hier verandering
in. Allerwegen wordt de roep om vernieuwing niet
alleen gehoord, maar ook verstaan en opgevolgd.
Ook op de Antoniusschool ontkomt men er niet aan. Zo
wordt in het begin van de zestiger jaren het leren lezen
radicaal anders aangepakt door invoering van de bekende
methode ‘Veilig Leren Lezen.’
Ook op andere leergebieclen worden nieuwe methodes
ontwikkeld, terwijl ook de inrichting van de lokalen
wordt aangepakt. De oude vertroutvdc, voor de eeuwig
heid geconstrueerde schoolbank verdwijnt en de losse
tafeltjes en stoelen doen hun intree.
Dat ook de bestuursvorm aan verandering onderhevig is,
hebben we hierboven al kunnen lezen.
De hele maatschappij is in beweging en dat is, gelukkig,
ook in het onderwijs te merken.
Tekenend is clan ook, dat op vrijdag, 27 oktober 1961
een bespreking plaatsvindt van cle commissie voor de

‘onclerwijsverfrissing’.

Agendapunten zijn:

1 Een serie van 3 lezingen door Michel v.d. Plas.
Men is daar zeer tevreden over.

2 Een tentoonstelling van voorwerpen, die gemaakt
zijn tijdens de handenarbeicllessen. Ook tekeningen
en opstellen zijn aanwezig.

3 Alle scholen hebben een reproductie ontvangen van
een bekend schilderij. Fantastisch vindt men dat.

4 Plan een voorstelling te organiseren voor de lagere
klassen.
Men denkt aan een poppen- of schimmenspel.

boog roos vuur kook raap
buig reIs voer kijk roep
buigt reist voert kijkt roept

.J
. an ... naar de aap.

s is i

. koos ... met de bus.

de tak ... door.

*

kim ... tim.

de man ... de beer.

()(

w1 ii
.eep .ap .out .ak

or:1
. aag ok taart • lak

CD

(Y
• ork • iets • aas • oet

os • eer • les luit

2 pagina’s uit
‘Veilig leren

lezen’,
werkboekje 2
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5 Van kleuter en lagere school
naar basisschool: 1963-1985

Een voortvarende start

Op 8 januari 1963 vindt dan inderdaad cle geplande
vergadering plaats van schoolbestuur, kerkbestuur en de
leerkrachten van de kleuter- en de lagere school.
Pastoor Van Beukering opent de vergadering in zijn
hoedanigheid als voorzitter van liet kerk- en schoolbe
stuur.
Na enige zeer wijze woorden trekt hij zich terug als
voorzitter en draagt liet voorzitterschap over aan de heer
Niehe, van het nieuwe bestuur.
Een gebeurtenis, zwanger van symboliek.

De heer Niehe begint met een verrassing; de leerkracli
ten met een eigen lokaal mogen per jaar f1. 50,—
tjesteclen ‘ter verfraaiing van liet lokaal, resp. ter
veraangenaming van het lesgeven.’ Of cle leerkracht, al
sparend, hiermee op dIen duur ook een gemakkelijke
fauteuil mag aanschafhn, die het lesgeven zeker zal
veraangenamen, wordt niet vernield. Voor zover bekend
is tot nu toe geen enkele leerkracht daartoe overgegaan.
Mevr. N. Geenen-Dekker tvordt daarna enthousiast
verwelkonicl als eerste vrouwelijk bestuurslid.
Vanaf dat moment is het nieuwe bestuur voor iedereen
herkenbaar in functie, hoewel liet duidelijk is, dat
daarvoor al diverse activiteiten waren besproken en
gestart.

In het voorjaar van datzelfde jaar staat liet hoofd van cle
Thomas van Aquinescliool te Sneek met alle leerkrachten
en leerlingen op liet ijs van de vaart, clie voor de school
ligt. Het is vrijdag, 18 januari 1963. De 1 2cle Elfsteden
tocht wordt gehouden. Het weer is bar en boos. Het
vriest streng en er staat een ijzige wind. Voor hun ogen
passeren 9000 toerrijders. Als clie voorbij zijn vluchten
leerkrachten en kinderen gauw de warme school in. Nog
geen 100 van (leze rijders bereiken tijdig de Ij]iish.

Op de vergadering van 2$ februari 1963 wordt voor het
eerst de vrije zaterdag getioemdl. Tot 1966 speelt dit
‘probleetii’.
Aanvankelijk konit er alleen in de niaandlen mei, juni en
juli een vrije zaterdag.

Op 25 februari 1966 deelt Bloeniendaal tiiee, dat voor
de openbare scholen tii.i.v. 1-4-1966 de volledige vrije
zaterdag wordt ingevoerd.
Hoewel liet bestuur nog niet overstag wil gaan, wordt na
aandringen van liet nieuwe hoofd alsnog besloten miv.
het schooljaar 1966-1967 ook op onze school tot
invoering over te gaan.

Zo is binnen vier jaar de vrije zaterdag in liet onderwijs
een feit. De veratideringen gaan steeds. sneller.

Het nieuwe bestuur doet zijn uiterste best om het
interieur van de school te moderniseren. Met tianie de
leerlingensets, de schoolborden, de bureaus van de
leerkrachten, de verlichting, cle verwarming en een
podium in de gvnizaal hebben de aandacht.
Aangezien de heer Faase binnen enkele jaren met
pensioen zal gaan, lijkt liet er wel op of liet bestuur zijn
opvolger graag wil laten starten in een zoveel mogelijk
modern geoutilleerde school.
Voorwaar een loffelijk streven.

Op 14 mei 1963 wordt al hij het genieentebestuur van
Bloeniendaal aandacht gevraagd voor de huisvesting van
het te zijner tijd te benoenien hoofd der school. Niet
onverstandig, want de tvoningnoocl is in clie tijd in ons
land nog zeer groot. Menig schoolbestuur slaagt erin
goede leerkrachten te vinden, als er woningen voor de
leerkrachten beschikbaar zijn. Deze situatie zal nog jaren
blijven bestaan.

Omdat voor leerkrachten betaalbare woningen in onze
gemeente zeer schaars zijn, zullen heel wat goede jonge
krachten maar kort aan onze school werkzaam zijn. Zo
gauw ze willen gaan trouwen en behoefte krijgen aan
een woning, zijn ze tiieestal snel vertrokken naar
plaatsen, waar wel huizen beschikbaar zijn.
Zo vertrekt bijvoorbeeld per 16 septeniber 1963 de heer
A. Warmerclam naar Heeniskerk. Daar krijgt hij ‘een
betrekking aangeboden, waarbij tegelijkertijd woon
ruinite aanwezig is’, schrijft hij in zijn ontslagaanvraag.
Om diezelfde reden vertrekken in latere jaren ook de
leerkrachten G. Zwemmer, A. Schiipliorst, C. Baken en
G. Boerrigter.

Op 22 niei antwoordt cle gemeente 01) de aanvraag voor
huisvesting van liet toekomstige hoofd
‘Hoewel wij geen enkele toezegging kutitien doen,
zullen wij gaarne liet nodige doen om liet nieuwe
schoolhoofd bititien redelijke tertiiijn een woning te
verschaffen.’
Klinkt goed, tiiaar wat betekent ‘binnen redelijke ter
mijn’ nu eigenlijk. De tijd zal liet hereti.

In februari 1964 wordt een aanvraag ingediend voor
vervanging van de laatste echte schioohbatiken. Een
niaand later liet verzoek oni de verlichting te verbeteren
in 9 lokalen. Dit betekent, (lat de twee kleine hokaaltjes
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boven nog steeds gebruikt worden als volwaardige
leslokalen.
Beide aanvragen worden gehonoreerd en zo is het
meubilair en de verlichting bij de tijd gebracht.

Strijd om uitbreiding
schoolgebouwf2)

Nadat in 1963 het aantal leerlingen is teruggelopen tot
236 stijgt het daarna weer snel.
In het voorjaar van 1964 is er met 264 leerlingen weer
sprake van gebrek aan ruimte; een gebed zonder end. Er
zijn twee 1 ste klassen en ook de nieuwe 1 ste klas zal
gesplitst moeten worden. Maar waar laten we al clie
kinderen? Tijdelijk in klooster Alverna?
Het handenarbeidlokaal zo aanpassen, dat het als klaslo
kaal dienst kan doen?
Een houten keet kopen en die inrichten?
Noodlokalen?
Intussen zijn er in september 1964 al 280 leerlingen. Er
worden 30 extra sets aangevraagd; de kinderen kunnen
moeilijk op de grond gaan zitten. Gelukkig vindt de
gemeenteraad (lat ook.
Op 1 5 september 1 964 komt de vergunning af voor het
bouwen van het houten hulplokaal voor handenarbeid,
dat nog steeds op de speelplaats staat.

Op het eind van het schooljaar gaan de leerkrachten
samen dineren. Het bestuur heeft dit voorgesteld en een
fors gedeelte betaald. Het diner vindt plaats in hotel
Zomerzorg en ‘unaniem zijn we van mening dat zulk een
aangelegenheid een waardig slot vormt van een goed
geslaagd schooljaar’. Dat schrijft de heer Faase en alle
leerkrachten, t.w. ].\V. van Raaij, S. v. Gils, M. v,cl.
Wcijer, R. Groos, M. Borst, ]. Deerenberg, E. Ellens
Slijkerman, C. Ëenhorst en mej. Stokman, bekrachti
gen dat met hun handtekening.

Met de oplossing van het ruimtegebrek wil het maar niet
vlotten. In januari 1965 zijn er 271 leerlingen. Er zijn
dus tussentijds een paar vertrokken, waardoor het
probleem in ieder geval niet groter is geworden.
In februari adviseert inspecteur Kok om vergunning aan
te vragen voor uitbreiding met twee lokalen. Dit
gebeurt en op 26 april 1 965 bericht de inspecteur,
‘dat uw aanvrage door nlij is opgelegd in map: Urgenties
1965.’
Wat een ontzettend gedoe. We moeten echter wel
bedenken, dat er in die tijd veel scholen kampen met
gebrek aan ruimte. Het is een soort tweede geboorte
golf. Nadat op het eind van de jaren vijftig de piek was
bereikt, liep het aantal aanvankelijk weer terug in de
beginjaren ‘60. Rond 64/65 begint de aanwas echter
weer snel te stijgen.
In mei 1965 wordt overwogen een grote caravan te
huren en die in te richten als leslokaal. De NV Salon- en
Wagenbouw stuurt tekeningen en offerte.
Op 29 juni 1965 constateert het bestuur, dat ze met de
uitbreiding van de lokaliteiten in een impasse is geraakt.

Weer moet worden besloten ‘geen leerlingen meer van
buiten cle parochies aan te nemen, ook al hebben zij
reeds broertjes of zusjes op onze school zitten.’
In september 1965 zijn er meer dan 300 leerlingen.

24 augustus 1965. In klooster Alverna kunnen we niet
terecht.
Dan blijkt plotseling, heel vreemd eigenlijk, dat de
gemeente lokaliteiten beschikbaar heeft bij cle Hartelust-
school, die we gratis kunnen huren.
Dat wordt inderdaad de oplossing, al zal het nog tot
2 november duren, voordat cle gemeente laat weten, dat

de Raad heeft besloten de tweeklassige noodsehool te
verplaatsen.
In mei 1966 komt dan de mededeling van de staatssecre
taris, dat op de urgentielijst scholenbouw 1966 is
opgenomen de uitbreiding van dle Sint Antoniusschool
met 2 lokalen. Er mag dus van Den Haag gebouwd
worden.

Het bestuur schakelt dan architect K.J. Aanstoot uit
Overveen in om een schetstekening te maken, maar de
heer Cassee, chef afd. Onderwijs van Bloemendaal, raadt
dat af. Hij vermoedt dat wij geen goedkeuring voor deze
uitbreiding zullen krijgen, omdat er intussen een plan is
ontworpen om een tveg aan te leggen dwars door de
scholen, de zgn. de Ranitzweg. Deze zal van Haarlem
Hoog rechtstreeks over het tuincentrum Van Empelen
Van Dijk lopen en vervolgens dwars over het terrein van
onze scholen.
Zolang deze mogelijkheid bestaat, voelt de gemeente
niets voor een c]efiniticvc uitbreiding van de school. Het
is om moedeloos van te worden.

Op 18 juni 1967, een jaar later dus, biedt de architect
zijn cleelaratie in voor de gedane werkzaamheden, omdat
‘de 1lannen voor bovenvermelcl werk (opbouw 2 loka
len) voorlopig geen doorgang kunnen vinden’.
Dat is, naar later blijkt, het dellnitieve einde van dit
uithreidingsplan.Overigcns weten we nu, dat die hele
ellendige weg er nooit is gekomen.

De noodsehool vorclt inderdaad verplaatst en opge
trokken op de speelplaats, waar hij nog steeds staat tot
vreugde van de peuters en de overblijvers. Op 17
augustus wordt vermeld, dat hij nagenoeg klaar is. \Vel
is het schoolplein nu veel te klein geworden; daar moet
wat op gevonden worden.
In 1970 wordt met de inspecteur nog eens gesproken
over uitbreiding, maar zolang nog niet vast staat of die
weg over het schoolterrein er zal komen, wordt niets
gebouwd.

Een nieuw hoofd der school

In deze zelfde periode moet ook de opvolging van de
heer Faase worden geregeld. Het nieuwe schoolbestuur
valt wel met zijn neus in de boter.

Op 15 juli 1965 wordt afgesproken, dat men in
september een begin zal maken met het zoeken van een
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nieuw hoofd door het plaatsen van advertenties. der het bestuur afscheid neemt.

3 oktober 1965 komt de volgende advertentie in de
krant:

Het Bestuur van de Stichting R.K. Onderwijs
Aerdenhout zoekt per augustus 1966 voor haar
9-klassige gemengde opleidingsschool

hoofd der school

i.v.m. het op pensioen gaan van de huidige func
tio na ns.
Tot 15 november 1965 kan men solliciteren.

Omdat er toch geen ijs ligt en je dus ook geen tochtje
kunt maken, besluit ook schrijver dezes te solliciteren.

Vanaf 17 december 1965 vinden de eerste besprekingen
plaats met enkele kandidaten en op 25 februari 1966
wordt besloten de heer W.I. de Jong uit Sneek te
benoemen. Op 27 maart zet hij definitief zijn hand
tekening onder de benoemingsakte.

De secretaris schrijft op 1 april 1966:
Tot ons genoegen kunnen wij CI mededelen dat de heer
W.I. de Jong uit Sneek, ondanks het lHt dat er nog geen
huisvesting voor hem beschikbaar is, de benoerningsakte
getekend heeft en p 1 augustus as. zijn werkzaam
heden zal aanvangen.
Wij menen u dit goede nieuws niet te mogen onthou
den.

De secretaris laat het nieuwe hoofd Per brief weten
‘dat wij U op 3juni as, gaarne om 10.43 uur ontvangen
zullen. Wij gaan dan om II .00 uur naar school om

kennis te maken met hoofd en leerkrachten. De kinde
ren worden die (lag om 11.00 uur naar huis gestuurd.’
Achteraf blijkt dat de datum onjuist was.

2 juni gaan de kinderen om 1 1 .00 uur naar huis,
zitten bestuur en leerkrachten in spanning te wachten op
de nieuwe man en zit deze rustig in Sneek aan de koffie.
Consternatie alom.
OJlosg: 01) 3 juni gaan de kinderen weer om 11 .00
uur naar huis, zitten bestuur en leerkrachten weer in
spanning te wachten en komt nu inderdaad het nieuwe
hoofd opdraven.
Voorwaar een joveuze entree.

Afscheid N.A. Faase als hoofd der
school

Op 2$ fibruari 1966 wordt een commissie samenge
stelcl, die het afscheid van de heer Faase zal voorberei

den. Als datum wordt 25 juni gekozen.

De dag wordt geopend met een Eucharistieviering in de
Antoniuskerk.
Daarna een ontbijt in restaurant Boekenroode, waaron

Aanwezig zijn:
Mevr. M. Meltzer-Dahmen (oudercommissie),
Rector de Bot, bisschoppelijk inspecteur,
De heer G. Kok, rijksinspecteur lager onderwijs,
Mw. H. Mutsaers-Rietbergen (oudercommissie),
De heer A. Povel (oudercommissie),
Pastoor A. Brouwer,
De beer R, Niehe, schoolbestuur,
De heer L. ter Braak,
De heer C. Thunnissen,
De heer XV. Schmidt,
De heer P. v.d. Weiden,
Broeder Willibrord,
Mevrouw N. Geenen-Dekker.

Om II .00 uur is er in de gymzaal een bijeenkomst,
waarin de kinderen van de school afscheid nemen.
Om 16.00 uur is er een receptie in de school.

Vanaf de oprichting in 1932 heeft hij de school geleid.
Met inzet van heel zijn persoon heeft hij al die jaren
getverkt aan de groei en de bloei van ‘zijn’ school. Deze
staat bekend om haar goede resultaten. Met trots
worden die gememoteerd als bij dc toclatingsexamens
voor het voortgezet onderwijs weer eens alle kandidaten
zijn geslaagd.
Hij kan bijna niet geloven, dat er eens een eind zal
komen aan wat hij beschociwt als zijn levenswerk. Het is
echter geen ‘never ending story’.

Een tijdperk wordt afgesloten.

Zijn opvolger, de heer W.l. de ]ong, staat klaar om de
leiding over te nemen
Een Fries tussen de Hollanders1.! Als dat maar goed gaat.

De wegebbende geboortegolf

Op 1 september 1 966 is het team als volgt samenge
steld:
Mw. C. Eenhorst
Hr. R. Groos
Mw. E. Babeliowsky
Mw. M. Jansen
Hr. J. Deerenberg
Mw. E. Schoutens
Hr. M. Borst
Hr. M. v.d. Weijer
Hr. W.I. de Jong klas 6

Vanaf 1 966 loopt het aantal leerlingen nog verder 01) en
wel tot 30$ in januari 1969. De huisvesting is, dankzij

het noodgebouw, geen probleem.
Dan komen er enkele jaren van stabilisatie (307 in
1971), maar in de latere jaren 70 zet de daling van het
aantal kinderen per gezin zeer snel in. Dit neemt
dramatische vormen aan. Elke teldatum wordt met
angstige spanning tegemoet gezien. Pas in het begin van

klas 1
klas 2
klas 2
klas 3
klas 3/4
klas 4
klas 5
klas 5/6
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de jaren 80 komt er een eind aan de teruggang en treedt
een licht herstel in. Het hele Nederlandse kleuter en
lager onderwijs komt in de problemen.
Ook onze school krijgt hier zijn deel van. In ruim 10 jaar
verliezen we de helft van het aantal leerlingen. Waren er
in 1 970 nog ruim 300 dan zijn dat er in 1982 nog maar
1 0.
Deze daling betekent automatisch ook een vermindering
van het aantal leerkrachten, dat aan de school verbonden
mag zijn. Soms wordt dit opgevangen door natuurlijk
verloop.
Zo wordt in juni 1975 geen vervanger aangesteld voor
mej. Eenhorst, die dan met pensioen gaat. In andere
gevallen kan dit op onze school in goed overleg opgelost
worden, doordat een oudere leerkracht bereid is ver
vroegd uit te treden om zo een jongere collega de kans
te geven in functie te blijven. Zo staat mevr. Schoutens
in juli 1978 haar plaats af aan een jongere collega en gaat
vervroegd met pensioen.

In 1 973 wordt dan ook gesproken over wervings
activiteiten. Advertenties worden geplaatst om de aan
dacht op de school te vestigen. In 1974 worden de
ouders, die een kind hebben, dat leerplichtig wordt,
persoonlijk benaderd en op het bestaan gewezen van
onze, zo voortref’flijke Antoniusschool.
In 1976 wordt een folder samengesteld, die naar

‘nieuwe’ ouders wordt gestuurd. Helaas voorop geen
foto van het hoofd der school, maar van de school zelf.
In november worden er twee borden geplaatst met
daarop de namen van de scholen en de telefoonnum
mers.

In oktober 1975 wordt besloten over te gaan tot het
oprichten van een peuterklasje. Mevr. A. Poelmann zal
hier haar schouders onder zetten. In januari 1976 wordt
gestart met 13 peuters. Ze komen twee ochtenden per
week. De leiding berust bij mevr. ]. Oostdam.

Op 23 februari zijn er al 19 peuters en komt er een
leidster bij.
Een leegstaand lokaal van het noodgebouw dient als
onderkomen.
In 1980 zijn er 24 peuters, die 4 ochtenden per week
kunnen komen.
In september 1982 zijn het er 34.

In oktober 1977 komt een ‘wervingscommissie’ bijeen,
bestaande uit mevr. Poelmann, en de heren A. Moen,
W. v. Liemt en W.I. de Jong. Zij constateren, dat met
name de publiciteit van de school te wensen overlaat. Er
zal regelmatig informatie doorgespeeld worden naar de
plaatselijke pers en naar de parochiebladen.
Ook zullen activiteiten buiten de schooluren de aantrek
kingskracht van dc school kunnen vergroten.

Klas 6 (1966).
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Communicatie school - ouders -

bestuur

Een voorwaarde voor het goed functioneren van een

school is, dat de onderlinge verhoudingen tussen team,

ouders en bestuur in orde zijn. Belangrijk hierbij is, dat

men elkaar goed op de hoogte houdt van de gang van

zaken. In verband daarmee is het, achteraf, tekenend,

dat er in februari 1967 een aanvraag naar de gemeente

raad gaat voor de aanschaf van ‘1 stencilmachine en een

schrijfmachine’

Inderdaad onmisbare attributen om bovenstaande situa

tie te verwezen lijken. Het zal het begin zijn van een

aanzwellende stroom van circulaires m.n. naar de ouders

toe. Dat daarin een onverwachte oprisping van het hoofd

der school regelmatig voorkomt, schijnt gunstig te

werken op de aandacht der ouders voor deze schriftu

ren.

Ook vinden bijeenkomsten plaats van de leerkrachten

met het schoolbestuur of met de oudercommissie. Later

worden dit zelfs bijeenkomsten van alle drie geledingen

samen. Formele en informele contacten worden gelegd

en onderhouden en dat alles resulteert in een steeds

groeiend besef, dat allen met hetzelfde bezig zijn nI. de

situatie op de schoot zo gunstig mogelijk maken en dit

alles in het belang an het kind.
Ook de Flits, het schoolblad, erandert geleidelijk van

uiterlijk en inhoud. Het blad gaat vaker verschijnen en

wordt steeds mcci- een echt contactblad van bestuur,

oudercommissie, team, ouders en kinderen. Dankzij de

medeerldng an enthousiaste rijwilligers, zoals de

dames J. Scholte, M. Nolte, M. Olthoff, M. de Groot en

M. Hoekema kan het blad steeds tijdig uitkomen en is er

oor ieder wel iets an zijn of haar gading te vinden.

Van puur mededelingenblad an de oudercommissie

groeit het uit tot
een contactblad

/ / /
SAbo,$ta_

/Jl

voor al degenen
die bij de
school be
trokken zijn.

Klas 1 (1976).
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In november 1976 wordt een meer gedetailleerd school
rapport samengesteld door het team. De algemene
reactie van de ouders is zeer positief.

Ook worden er dan, naast dc zgn. tafeltjes- of 10
minutenavonden, klasse-avonden georganiseerd. De
leerkracht vertelt dan aan de ouders van ‘zijn’ klas over
de algemene gang van zaken, de speciale moeilijkheden
en mogelijkheden van dat leerjaar en probeert een
gedachtenwisseling met de ouders tot stand te brengen.
Dat daarbij het eigen optreden van de leerkracht ook aan
een critische beschouwing onderworpen kan worden, is
duidelijk als mogelijkheid onder ogen gezien en geaccep
teercl.

In augustus 1 978 wordt een informatieboekje samenge
steld, waarin o.a. worden opgenomen cle namen en
adressen van de leerkrachten en van de leden van het
schoolbestuur en de oudervereniging.
Ook worden de schooltijclen en vakanties vermeld
evenals enkele algemene mededelingen over schoolmelk,
gymklecling, huiswerk, verzekering e . cl.
Men vindt het een goed initiatief.
In 1979 wordt nog meer voorlichting over cle school
toegevoegd. In het vervolg vindt jaarlijks een evaluatie
plaats en worden gewenste veranderingen aangebracht.

Kleuter- en lagere school op weg
naar de basisschool

Omdat beide scholen op hetzelfde terrein liggen, onder
hetzelfde bestuur staan en meestal kinderen uit dezelfde
gezinnen als leerling hebben, is overleg en samenwer
king niet meer dan normaal.
Toch is in september 1966 van enige samenwerking nog
geen sprake. Zelfs met elkaar overleggen behoort tot de
zeldzaamheden.
Het is dan goed te lezen, dat in de notulen van 20 maart
1967 wordt vermeld, datcuster Clarina over de pink
stervakantie zal overleggen met de heer De Jong. Er
begint voorzichtig iets op te bloeien, maar de
king tussen deze twee ‘grootheden’ is niet alleen zuiver
platonisch van aard maar ook nog incidenteel.
Zo worden praktische problemen besproken en opgelost
en is het niet meer vreemd als het hoofd der school op
de kleuterschool binnen komt.
Van enig overleg op pedagogisch of didactisch terrein is
echter nog geen sprake. Niet dat men daar bang voor is
of iets dergelijks, maar die gedachte komt eenvoudig
niet bij de mensen op. Het zijn twee duidelijk ver
schillende scholen met eigen doelstellingen en eigen
leiding.
Op 1 oktober 1970 verlaat zuster Clarina de kleuter
school. Als haar opvolgster wordt benoemd mevr.

J. Oostdam-v.d. Weijden. In augustus 1971 neemt
mevr. Th. Scheper-de Bruin de leiding van haar over.
In augustus 1973 wordt de brochure ‘De integratie van
het kleuter- en basisonderwijs’ besteld. Er is dan al

sprake, dat van hoger hand gestreefd wordt naar integra
tie van het kleuter- en lager onderwijs.
Per 1 januari 1975 worden de teiclata van het kleuter-
onderwijs analoog aan de regeling die voor het lager
onderwijs geldt.
In de latere jaren 70 komt voorzichtig een meer
regelmatig overleg op gang tussen onze kleuter- en
lagere school. De sfeer en de onderlinge verhoudingen
zijn goed, maar de vorderingen m.b.t. de integratie
verlopen moeizaam. Zo zeer zelfs dat op een gegeven
moment wordt besloten even een ‘time out’ aan te
vragen en een poosje l)55Cfl op de plaats te maken.
Gezien de nieuwe opzet zal de kleuterschool haar
zelfstandigheid verliezen en fuseren met de lagere
school. De vrees bestaat, dat het eigene van het kleuter-
onderwijs zal verdwijnen en dat er te vroeg en te veel
aandacht zal worden geschonken aan de intellectuele
ontwikkeling van de kinderen.

In oktober 1976 wordt het overleg tussen kleuter- en
lagere school opnieutv opgestart. Als gespreksleidster zal
nu optreden mevr. P. Hoogeboom, lid van het schoolbe
stuur. Het verloopt aanvankelijk beter en er vindt zelfs
een uitwisseling van leerkrachten plaats, om elkaars
werkwijze beter te leren kennen. Wel blijven de
verschillen in benadering van de beide scholen bestaan,
wat de gedachtewisseling op den duur uiterst moeizaam
maakt.

In oktober 1977 loopt de zaak dan weer vast. De
gesprekken worden voor de tweede keer opgeschort.
In het schooljaar 1979/1980 wordt door beide teams
deelgenomen aan het activeringsplan KOLO. Dit beoogt
cle naderende fusie tussen kleuter- en lagere school
soepel te laten verlopen.
Daarna worden met een steeds grotere regelmaat de
activiteiten van beide scholen 01) elkaar afgestemd of
samen georganiseerd.
Ook beginnen vanaf 1982 gemeenschappelijke circulai
res te verschijnen.
In 1983 wordt onder leiding van een ftinctionaris van de
Schooladviesdienst gezamenlijk toegewerkt naar de
nieuwe basisschool.

In 1985 zal de nieuwe basisschool van start gaan. Omdat
in 1983 de leerlingschaal verhoogd wordt, staat het aantal
verplichte leerkrachten weer onder druk ondanks het
stijgende aantal leerlingen. Ongewis is de toekomst.

De boog kan niet altijd gespannen
zijn

In 1966 tvordt door het noodgebouw de speelplaats te
klein. Nu is dit tijdens het speelkwartier niet zo’n groot
1robleet, want dat is in twee perioden gesplitst. Eerst
spelen de laagste drie klassen, daarna de hoogste drie.
Dat dit de onderlinge communicatie tussen de leer
krachten niet ten goede komt, zal duidelijk zijn.
Niet verwonderlijk is dus, dat al spoedig wordt besloten
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alle kinderen tegelijk te laten spelen, waardoor de
leerkrachten vaker contact met elkaar hebben. Zo wordt
het speelkwartier een echt ontspanningsmoment voor
groot en klein.
De laagste twee klassen spelen nu voor het geboutv. Het
is wel gewenst, dat nu ook dit gedeelte betegeld wordt.

Op 16 november 1967 verleent de gemeenteraad haar
medewerking hieraan, m.a.w. de gemeente betaalt het.

Tot nu toe gaat alleen de zesde klas op schoolreis,
terwijl de andere klassen gewoon les hebben. Deze
bestaande gewoonte wordt in juni 1967 voor het laatst
gevolgd.
In 1968 gaan alle klassen er een dagje op uit; de drie
laagste naar Groenendaal en de drie hoogste op speur
tocht in de duinen. Beide keren gaan alle leerkrachten
mee; het is een groot succes.
Dit groeit geleidelijk uit tot de zgn. ‘buitendag’, die
jaarlijks wordt georganiseerd. We gaan dan met alle
kinderen en leerkrachten naar buiten. Soms naar de
Kennemerduinen, maar langzamerhand worden de Am -

sterdamse Waterleidingduinen de vaste stek.

Daarnaast ontstaat ook nog ecn jaarlijkse sportdag. Soms
aan de Zeeweg, soms 01) Mariënweide, maar ook hier
ontstaat een vaste lokatie nl. het CIOS-terrein. Onder
deskundige leiding van onze gvmnastieker, de heer R.

Cats, en met medewerking van veel ouders worden hier
grootse en indrukwekkende prestaties geleverd, vooral
op het terrein van de menselijke relaties.

Ook gaan de zesde klassers een dag naar de ‘Kruisvaar
ders van Sint Jan’, die een huis bewonen in Vogelen
zang. Op dat terrein staan inmiddels twee appartement
gebouwen. Ze blijven daar ruim een dag. Het pro
gramma is bedoeld als vervanging van de ‘Plechtige
Communie’, die in onbruik raakt.
In 1968 wordt dit gebeuren op een nieuwe leest
geschoeid. Geleidelijkaan komt het accent meer te
liggen op het aspect van het afscheid nemen van de
lagere school. Als begeleider gaat mee een pastor.
Enkele namen: J. Duijn, leraar handvaardigheid en
liturgist op Hageveld, G. Weel, leraar op Hageveld,
1]. Tuyn, moderator op Sancta Maria en pastoor van de
Antoniusparochie in Aerdenhout. Van de ouders gaan er
ook iedere keer een paar mee. Enkele namen:
de dames. P. Smit, A. Poelmann, H. Visser, J. Rosen
hart, M. Olthofï en de heren J. Bomans en R. Niehe.
In 1971 verhuizen we naar het adres WOstelaan in
Santpoort. In een voormalig Klein Seminarie is het goed
toeven. Zelfs een heus kampvuur kan hier gehouden
worden. De meest fantastische voordrachten worden
hier ten gehore gebracht.
In 1980 verlaten we de ‘Spaarnberg’ en nemen onze

Sportdag op de Mariënweide (1977).
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intrek in de jeugdherberg ‘De Duinark’ in Noordwijk.

Het verblijf wordt dan uitgebreid tot drie dagen. Ook

nu is het reisdoel per fiets te bereiken, dikwijls langs

bloeiende bollenvelden.

Om later niet het verwijt te krijgen, dat oud-leerlingen

niet aan de Elfstedentocht kunnen deelnemen wegens

gebrek aan schaatsvaardigheid, worden er, ijs en weder

dienende, schaatswedstrijdcn georganiseerd. Zo wordt

op 6 februari 1976 geschaatst op de Houtvaart. Vanaf de

Vondelkade worden de verrichtingen met bewondering

gadegeslagen door trotse ouders.
Ook in 197$ kan op natuurijs worden gepresteerd.

Regelmatig treedt er wisseling in het team op. In het

schooljaar 1977/1978 is de samenstelling als volgt:

Mw. M. Timmermans,
Hr. R. Groos,
?vtw. Ë. v. Dieren,
Mw. E. v.d. Berg,
Hr. H. Manders,
Mw. M.Uijtendaal,
Hr. A. Moen,
Mw. Ë. Schoutens,
Hr. W.l. de Jong.

De heer M. v.cl. Weijer aanvaardt in oktober 1974 een

functie buiten het onderwijs en verlaat dus onze school.

Vanaf februari 1 9S2, dus ruim 20 jaar, is hij als

leerkracht werkzaam geweest op de Antoniusschool. Op
30 september wordt van hem afscheid genomen tijdens

een lunch in ‘De Haringbuvs’.

Er vinden met groeiende frequentie teamvergaderingen

plaats.
Toen schrijver dezes als jong onderwijzer in 1952 in

Soest begon, was er eens per jaar zo’n vergadering. Het

kostte het hoofd der school dan de grootste moeite

voldoende gesprekspunten op de agenda te krijgen, om

een uurtje zinnig bezig te zijn.
Tegenwoordig moet er wekelijks vergaderd worden.

Creativiteit en expressie

Geleidelijk wordt een ruimere plaats toegekend aan alles

wat met creativiteit en expressie te maken heeft.

Waren in 1966 de meisjes o.l.v. mevr. J. van Raaij een

jaar lang bezig met twee handwerkjes (van uitzonderlijke

kwaliteit overigens), dan zien we dit handwerken lang

zaam van vorm en inhoud veranderen.
In de tachtiger jaren zijn ook de jongens ingeschakeld.

Het heet nu Handvaardigheid. Boven, in het eigen

lokaaltje, worden o.l.v. mevr. XV. cle Jong de meest

uiteenlopende technieken toegepast. Er worden gebreid,

gehaakt, gepunnikt, gekleid, geverfd, getimmerd, ge

borduurcl, gewerkt met papier-maché, oude lapjes,

karton en nog veel meer.

Eens in de zes jaar komt de pottenbakster op school.

Ook een glasblazer vertoont eens zijn kunstig ambacht.

Ook de tekenles verandert.
Het zo precies mogelijk natekenen van een voorbeeld

verdwijnt totaal. Het wordt steeds meer de bedoeling

om de kinderen kennis te laten maken met verschillende

technieken en materialen. Uitgaande van de eigen moge

lijkheden leren zich te uiten met potlood, wasco,

houtskool, verf e.d.

Ook het gvmonderwijs verandert drastisch. Zoveel

mogelijk wordt geprobeerd de lichamelijke vaardigheid

van de individuele leerling 01) te voeren. Dikwijls werkt

men in circuitvorm o.l.v. de gymnastieker de heer R.

Cats.

01) muzikaal gebied kende de school ooit een heuse

vakkracht voor muziek. Eerst de heer P. Broersen en

later mevr. F. v.d. Laan. Helaas verdween deze leer

kracht door bezuinigingen. Toch wordt er veel gepres

teerd op dit gebied.
Opgevoerd werden bijx’. de musicals:
TijI Uilenspiegel; Het vreemde songfestival; Adieu Paris;

Koeken voor de koning; De wonderlijke machine van

professor Knap; Het koffertje van meneer Van Dalen;

Meester Pennelik; De groene mannetjes en vele andere.

Antonius schaatst weer op de Houtvaart (februari 1986).
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In de kersttijd wordt verschillende keren een kerst

musical ingestudeerd o.a.: De wonderlijke kerst van
vadertjc Panov; Tijd voor Kerstmis; Het mooiste ge
schenk; Betlehem
Gedurende een tiental jaren wordt dit spel dan op de
middag van Kerstmis nog eens opgevoerd voor belang
stellenden. Dit gebeurt in de Pauluskerk.
Ook komt er een instrumenten project, terwijl ook het
Scapino-ballet enkele keren voor de kinderen optreedt.

Zo wordt niet alleen aandacht geschonken aan de
verstandelijke ontwikkeling, maar ook de emotionele en
creatieve mogelijkheden worden ontwikkeld. Steeds
meer ontstaat aandacht voor de ontplooiing van de totale
mens, hoewel op een lagere school de verstandelijkc

ontwikkeling op de eerste plaats dient te blijven staan.

De Antoniusschool bestaat 40 jaar

De nadruk valt op het jubileum van mej. Eenhorst, die
dan ook 40 jaar op de school heeft gewerkt.

Er wordt een hele week fccst gevierd.
Dinsdag S september 1972: Opening in dc Antoniuskcrk

aan de Sparrenlaan met een Eucharistieviering.

Om 11 uur huldiging <loot de kinderen in dc gymzaal

Jubileumgeschenk voor mej. Eenhorst: een safarireis

naar Oost-Afrika

‘‘

fj
[L% .

van de school.
‘s Middags opvoering van de musical ‘De wonderlijke
machine van professor Knap’.
Woensdag 6 september poppenkast en een echte
goochelaar.
Donderdag 7 september sportdag voor alle kinderen.
Vrijdag 8 september een beetje uithijgen.
Zaterdag 9 september receptie in de gymzaal. Mej.
Eenhorst wordt toegesproken door de heer Schopman,
wethouder van Bloemendaal, door de heer Everard,

voorzitter van het schoolbestuur, door de heer W.I. de
Jong, hoofd der school en door de heren J. Bomans en

]. Schaub namens de ouders.
Zij wordt onderscheiden met de gouden eremedaille

behorende bij de orde van Oranje Nassau.
Meer dan 500 mensen komen haar feliciteren.

Als jubileumgeschenk ontvangt zij een safarireis naar
Oost-Afrika.

In de zomervakantie van 1973 wordt zij inderdaad
waargenomen in de savannen en oerwouden van Kenia.

De school ontvangt van de gemeente als jubileum
geschenk een jeugd encyclopedie, die meteen een
plaatsje krijgt in het documentatiecentrum, dat inmid
dels in de hal van de school is ingericht.

Strijd om uitbreiding van het
schoolgebouw (3)

In januari 1973 is het duidelijk, dat de bewuste weg in
ieder geval niet over het schoolterrein zal lopen, als hij
er tenminste ooit komt. Men bekijkt weer, of uitbrei

ding nu nog wel wenselijk is. Dit vooral met het oog 01)

het aantal leerlingen, dat drastisch terug loopt. In januari

1 973 zijn het er nog 281, maar in september van
datzelfde jaar zijn het er nog maar 266. Is het wel
verantwoord opnieuw actie te ondetnemen? Bestaat er

enige kans p succes?
Waarschijnlijk niet. Van de andere kant is het zo, <lat de
noodlokalen niet bedoeld zijn als permanente gebouwen

en dus ook niet voor de eeuwigheid gebouwd zijn.
Tevens is bekend, (lat de leerlingenschaal in de toekomst

verder zal dalen, waardoor kleinere klassen zullen

ontstaan en meer leerkrachten nodig zullen zijn. Uit
eindelijk besluit men alert te blijven.

Intussen is de gymzaal wel aan de beurt geweest.

Nadat er een nieuwe ondervloer is aangebracht, wordt

een begin gemaakt met een bescheiden uitbreiding. Er is

maar n kleedkamer. Die wordt gebruikt door de
meisjes (emancipatie?). De jongens verkleden zich onder

en tussen de toestellen in de berging. Menig oud-leerling

zal zich dat herinneren.

Op 16 augustus 1973 verleent het gemeentebestuur

medewerking aan uitbreiding van de kleedgelegenheid

en een ruimte voor toestelberging. Dan ontstaan er twee

kleedlokalen en een aparte berging.
In november 1976 wordt de situatie van de gebouwen
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weer ter hand genomen. Nu de nieuwe basisschool
dichterbij komt, moeten ook de beide schoolgebouwen
geïntegreerd worden. Wellicht kan aanpassing aan de
nieuwe eisen meteen gerealiseerd tvorden, denkt men
optimistisch. In 1978 gaat een aanvraag naar de gemeen
teraad om principiële medewerking voor het realiseren
van een basisschool, als bedoeld in het ‘Voorontwerp
van een tvet op het basisonderwijs.’
Voorgesteld wordt:
- twee lokalen samenvoegen tot een gemeenschaps

ruimte
- twee leslokalen aanbouwen
- een eigen ingang voor de onderbouw (4-8 jarigen)
- een speellokaal inrichten
Voorlopig reageert de gemeente afwijzend, puur op
formele gronden.

Afscheid mej. C. Eenhorst

°p het eind van het schooljaar 1974/1975 komt er een
eind aan de langste loopbaan, die een leerkracht ooit aan
onze school heeft gehad. Na 43 jaar verlaat juffrouw
Eenhorst het onderwijs.
Het afscheid vindt plaats op 26 juni 1975.
De dag begint met een Eucharistieviering in de
Antoniuskerk. Daarna wordt de juf in een rijtuig met

paardentractie naar de school gereden. Daar wordt ze
opgewacht door de kinderen en de collega’s, die haar
een aubade brengen.
Vervolgens wordt in de gymzaal door alle klassen
afzonderlijk opgetreden voor de afscheid nemende juf.
In de middagpauze wordt geluncht in het lokaal van de
zesde klas, dat is omgetoverd tot een heuse lunchroom.
Collega’s, bestuur en oudercommissie zitten met haar
aan tafel.
Dan volgt een druk bezochte receptie.

Diverse activiteiten

Naast het verzorgen van het onderwijs kan er plaats zijn
voor nevenactiviteiten. Deze mogen nooit ten koste gaan
van het eigenlijke onderwijs. Kunnen er echter moge
lijkheden voor gevonden worden, dan kan dit een zeer
gunstige invloed hebben 01) het totale schoolgebeuren.

Zo ontstaat in 1976 de ‘Oud Papier’ actie. Behalve dat
hierdoor het hergebruik van papier wordt bevorderd en
cle betrokkenheid van de deelnemende ouders bij de
school wordt vergroot, is de Opl)rengst een welkome
aanvulling van het budget. Er kan hiermee eens iets
extra’s worden gedaan. De klimtoestellen en zandbak
ken, die op de speelplaats verschijnen, worden hiermee

Afscheid van mej. C. Eenhorst (juni 1975)
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gefinancierd evenals de opneembare vloerbedekking in
de gymzaal.

Op 22 mei 1976 viert pastoor Ë. Klaver van de
Antoniusparochie zijn 40-jarig priesterfeest. Tevens
neemt hij afscheid iv.m. zijn emeritaat. De receptie
vindt plaats in de gymzaal van de school, voor die
gelegenheid omgedoopt tot aula.

In 197$ ontstaat het idee om in het kader van ‘Het jaar
van het kind’ een grote Fancy Fair te organiseren. De
opbrengst zal geheel ten goede komen aan ‘Terre des
Hommes’.
De voorbereiding begint eind 197$. Allerlei plannen
worden geopperd en verworpen. Uiteindelijk komt het
volgende uit de bus:
Datum: Zaterdag 3 maart 1979.
Affiche wordt ontworpen door de heer J. Zethof.
Een grote uitgeverij betaalt de drukkosten
Er zijn buttons te koop met daarin het portret van de
leerlingen. Iedere ouder vindt dit zo geweldig, dat ze
allemaal worden verkocht.
Er worden vele taarten, eakes en koeken gebakken door
enthousiaste ouders. Opbrengst natuurlijk voor het
goede doel.
Verder is er een waarzcgster, een Amerikaanse verkoop,
een veiling van kunstvoorwerpen.
Men kan sjoelen, pijltjes gooien, pony rijden en foto’s
raden.
Er is een tombola, een rad van avontuur, een loterij en

een kleding-, boeken- en platenmarkt.
In n woord, het wordt een fantastische happening,
waar nog lang os er nagepraat wordt.
Hetwas GRANDIOOS.
De opbrengst is ruim f1. 10.000,-
Daarvan wordt in Colombia, in het dorp Pichindé, in de

buurt van de stad Cali, een klein schooltje gebouwd met
de naam: San Antonio.

01) 10 maart 1980 komt de heer Bartelsman,

ontwikkelingswerker aldaar op school om te vertellen

over het door ons gefinancierde schooltje. Hierbij ver
toont hij ook een ter plaatse opgenomen filmpje van de
opening van het schooltje.

Familiedag.
Vanaf 1980 wordt er jaarlijks een familiedag georgani

seerd Meestal een fiets-puzzeltocht, die eindigt op de
speelplaats van de school. De dag wordt geopend met
een Eucharistieviering in de Antoniuskerk t.g.v. het feest
van St. Antonius op 13 juni, dc patroon van kerk en
school. Daarna gezellig koffie drinken op het kerkpïein,

waar iedereen iedereen ontmoet. Een heerlijke, vrolijke

bedoening.
Daarna op de fiets, de weg vinden, vragen beantwoor

den, soms enkele gymnastische toeren uithalen en dan

naar school. Daar staan kraampjes te wachten met een

hapje en een drankje. Voor de kinderen soms nog enkele

activiteiten. Ten slotte wordt de uitslag van cle puzzel

tocht bekend gemaakt en de door mej. Eenhorst beschik
baar gestelde wisselbeker uitgereikt.

1932 1982

Stichting
KGtholiek Onderwijs

Aerdenhout

Jaarlijks een echt feest vöor de gehele schoolbevolking in

de ruimste zin van het woord. Een cleelnemersaantal van
meer dan 300 is geen uitzondering.

Op zaterdag, 4 april 1981 wordt een ‘klerendag’

georganiseerd. De bedoeling is, dat goede gedragen

kleding, die te klein getvorden is, voor een sehappelijk

prijsje een nieuwe eigenaar krijgt. Het gaat hierbij om

kinderkleding. Zo helpt de een de ander. In september

van datzelfde jaar wordt deze activiteit herhaald wegens
groot succes. Ging het in april om zomerklecling, clan

gaat het in september om winterkleding.
Dit initiatief slaat zo goed aan, dat deze dagen voorlopig

twee keer per jaar woi-den georganiseerd. De laatste

‘klerendag’ vindt plaats op 10 maart 198$. In deze zeven

jaar zijn in totaal een kleine 3000 kledingstukken van

eigenaar verwisseld.

Gouden jubileum Antoniusschool;
1932-1922

In augustus 1980 worden cle eerste inleidende bespre

kingen gevoerd over de opzet van dit feest.
Zoals gebruikelijk wordt een jubileumcommissie samen
gesteld, clie bestaat uit mevr. A. Poelmann en de heren

T. Daniels, W.I. de Jong en C. v. Deursen.
De eerste vrij definitieve voorstellen komen in maart

1981 ter tafel.
In september 1981 is het plan definitief vastgesteld.

Het frest zal in vier fasen gevierd worden:
1 Zaterdag 6 maart 1982.

Fancy Fair.
2 Zaterdag 27 maart 1982.

Officiële bijeenkomst en reünie.
3. Zaterdag 10 april 1982.

Klas 6 (en S mag ook mcc) treedt op voor de TV.

4. Feestweek van 13 t/m 18 juni 1982.

In verband met het jubileum wordt het interieur van de
school opgeknapt. Beide gangen en de hal krijgen een

verlaagd 1lafond en een betere verlichting. De muren

w orden bekleed met vinyl.
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Mevr. Schoutens verzamelt adressen van oud-leerkrach
ten en oud-leerlingen.
Fotograaf maakt kleine fotootjes van cle kinderen, die in
de houder van een balpoint worden gedaan.
Er wordt een speciale ‘Vin d’Antoine’ gecomponeerd
met eigen etiket en geheel eigen bouquet.
Een feest-Flits wordt samengesteld.

Zaterdag 6 maart 1982
Fancy Fair van 11.00-15.00 uur.

De opbrengst is voor de helft voor Terre des Hommes
en de andere helft is bestemd t’oor de jubileumviering.
Er is van alles te doen. Er is een ‘Boutique Antoine’,
waar men cle nieuwste kleding kan kopen; er is een
‘Bistro Antonio’, waar men de heerlijkste hapjes kan
krijgen; er is een speelgoed-, boeken-, platen- en
rommelmarkt; er zijn planten en bloemen verkrijgbaar;
er is een dartspel, bussen gooien, marmottenrace, rad
van avontuur; men kan jeugdfoto’s van leerkrachten
proberen te raden; er worden films vertoond en ten
slotte is er een veiling.
De stemming is geweldig goed, iedereen is enthousiast
en aan het eind van de middag bedraagt de opbrengst
0.10.000,-
Een uitstekende start van de festiviteiten.

Zaterdag 27 maart 1982
14-30 uur. Officiële bijeenkomst voor genodigden.
Michel van der Plas zal de feestrede houden. Helaas valt
hij enkele dagen voor het feest van de trap en belandt
met gekneusde of gebroken ribben in het ziekenhuis.
Van daaruit stuurt hij
‘een bericht van verhindering van de feestredenaar. Het
is met meer dan gewone spijt dat deze doet weten te

gebroken te zijn om een speech te houden, laat staan een
hele rede, laat nog meer staan een gave. Toch had hij
zich daar erg op verheugd; de gelegenheid is kostbaar:
het 50-jarig bestaan van een confessionele school en de
toekomst.
Mag ik volstaan met een gelukwens
Daar wou ik dan nog graag van zeggen dat dat er een is
vol vertrouwen. Na bestudering van de geschiedenis van
de school weet ik, dat deze door allerlei omstandigheden
liefst vier keer is ingewijd. Als daar nog geen zegen op

rust, dan weet ik het niet meer
Nog heel veel jaren
Uw met grote spijt afwezige
Michel van der Plas.’

In zijn plaats wordt nu het woord gevoerd door de heer
W. v. Liemt, voorzitter van het schoolbestuur, door de
heer R. Niehe, oud-voorzitter van het schoolbestuur en
door de heer W.I. de Jong, hoofd der school.
Na afloop van deze bijeenkomst stromen om 16.00 uur
ruim 700 reünisten binnen om hun ‘oude’ school nog
eens te bezoeken, oude sehoolfoto’s te bekijken en het
verleden weer eens een beetje af te stoffen.
Het is een prachtig geslaagde dag.

Zaterdag 10 april 1982
Met de bus opgehaald en op reis naar Hilversum.
De zesde klassers treden in het krijt tegen een andere
Nederlandse school in het televisie-programma ‘Ren je
rot’. De vijfde klassers mogen ook mee. Dat onze
Antonianen deze strijd in hun voordeel beslissen zal
niemand verbazen. Het verhoogt natuurlijk de feest
vreugde aanzienlijk.

Feestweek van 13 t/m 18 juni 1982
Zondag 13juni; feest van de H. Antonius.
II .00 uur Eucharistieviering in de Antoniuskerk in
Aerdenhout. Daarna koffie of limonade op het kerk-
plein. Dan per fiets door Aerdenhouts dreven op weg
naar school, waar hapjes en drankjes staan te wachten.

Maandag 14 juni
Sportdag op het C.I.O.S.-terrein in Overveen.

Dinsdag 15 juni
Met drie volle bussen naar Madurodam, dan een rondrit
door Den Haag en ten slotte rollebollen in de speeltuin
Drievliet.

Woensdag 16 juni
Spellendag. Allerlei spellen worden gespeeld. Tevens
komen alle leerkrachten en kinderen van de hele school
samen op de foto. Degene die dit klaar speelt is de heer
H. Friemèl.

Donderdag 17 juni
Door de Waterleidingduinen, zoekend en speurend,
naar het strand. Doodmoe en bezweet duikt ieder dan
Plons... in de Duinpan. Weg is ineens alle vermoeid
heid, althans bij de leerlingen.

- FAIR

ZATERDAG 6 MAART 1982

van 11.00 — 15.00 uur
AETONITJSSCHOOL, TED. VAN BERXHOUTLAkN 20/22

AERDENHOUT
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Vrijdag 18 juni
Creatieve dag voor kind en leerkracht.
‘s Morgens spelen de leerlingen van alle klassen voor
elkaar; muziek, voordracht en toneel wisselen elkaar af.
‘s Middags en ‘s avonds treden de leerkrachten op voor
de kinderen en hun ouders. Opgevoerd wordt het
bekende stuk:

‘HET GEHEIM VAN PAND0LI0’

Rolverdeling:
Burgemeester
Sophie, zijn vrouw
Bets, hun dienstmeisje
Joris Bloem, bakker
Stijntje, zijn vrouw
Kokkie, serveerster
Stram, brigaclier
Pincet, dokter
Eva, zijn vtouw
Tijdens de pauze treden de dames leerkrachten op als de
‘Antonio Sisters’. Met zang en clans veroveren zij de
harten van de toeschouwers. Het enthousiasme van het
publiek kent geen grenzen.
Een prachtig geslaagde jubileumviering behoort, helaas,
tot het verleden.

Laatste jaren als ‘lagere school’

Vanaf 1982 begint er in onderwijsland een heuse
bezuinigingsrage te voeden. Die resulteert o.a. in een
verhoging van de leerlingenschaal, waardoor de klassen
weer groter worden. De klok wordt dus duidelijk terug
gezet. Zieke leerkrachten mogen niet meer vervangen

worden. De verontwaardiging is allerwegen groot. Op
sommige scholen wordt zelfs gestaakt, gelukkig op de
Antonius niet.
Niet alleen het Rijk, ook onze eigen gemeente Bloemen
daal gaat bezuinigen op het onderwijs. Zo verdwijnt een
halve dag ‘taakrealisatie’ van de hoofden der scholen.
Het vakonderwijs wordt echter met succes verdedigd en
behouden.
Voor onze school wordt de vraag actueel of we onze
zesde leerkracht mogen houden. In 1983 gaat nI. de
leerlingenschaal omhoog. Er ontstaat een groot overschot
aan leerkrachten, Ieder blijft zitten waar hij zit, want bij
een nieuwe benoeming kom je als laatst benoemde als
eerste in aanmerking voor ontslag, als bijvoorbeeld het
leerlingaantal op zo’n school terugloopt. Jonge leer
krachten kunnen geen baan meer vinden. Het gevaar
voor verstarring in het onderwijs wordt hierdoor duide
lijk nog groter dan het toch al is.

Ondanks de benarde tijden, of misschien juist daardoor,
brengen de leerkrachten op 8 juli 1983 een heuse
Cabaret opvoering voor ouders, leerlingen en belang
stellenden. Teksten van mevr. E. v. Dieren-Babeliow
sky, die ook de leiding in handen heeft. Muzikale
begeleiding door mevrouw W. v.d. Grinten. Weer is
iedereen enthousiast.

Intussen nadert liet jaar 1985 en daartiiee cle start van cle
nieuwe basisschool. Er dient een geheel nieuw school-
werkplan te komen, niet alleen qua opzet en indeling,
maar ook qua inhoud.
Uren, (lagen, maanden, jaren vliegen daarmee heen.
Steeds vorclt een deel -sehoolwerkplan’ onder handen
genomen. Er dient een doorlopende lijn te komen in het
onderwijs aan cle kinderen van 4 tot 1 2 jaar.
Ter voorbereiclitig Op cle naderende basisschool werken
in januari 1984 kinderen en leerkrachten van lagere en
kleuterschool gedurende twee weken aan een gezamen
lijk projekt over kleding.
Deze periode wordt afgesloten niet een expositie op
beide scholen, die door veel ouders wordt bezocht.

Op 1 februari 1984 treedt de ‘Overgangswet op liet
basisonderwijs’ in werking. Nu wordt officieel een begin
getiiaakt niet de daadwerkelijke fusie tussen de
Antoniusschool voor lager onderwijs en de Jozefschool
voor kleuteronderwijs.

Om niet oververhit te raket) gaat de hele school-
bevolking in februari een middagje schaatsen op de
Haarlemse kunstijsbaan.

Op 1 maart 1984 stelt het schoolbestuur vast, dat de
nieuwe basisschool zal heten

Antoniusschool voor basisonderwijs.

Zo blijft de oude, vertrouwde naam bewaard en wordt
de historische band met de Antoniuskerk aan de Sparren-
laan ook in de naam gehandhaafd.

W.I. de Jong,
T. Scheper-de Bruin,
M. Spaan,
A. Moen,
W. de Jong-van Wijngaarden,
G. Berkelmans,
Pastor J. v.d. Meer,
Pastor Y.Tuyn,
E. v. Dieren-Babeliowskv.

Fragment uit ‘Het geheim van Pandolio’.
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Op het einde van dat enerverende schooljaar kunnen de

leerkrachten het niet laten om bij het afscheid van de

zesde klassers op te treden. Nadat de leerlingen de

musical ‘Het vreemde songfestival’ hebben opgevoerd,

volgt weer een Cabaretvoorstelling. Uitvoerenden de

leerkrachten o.l.v. mevr. Ë. v. Dieren met aan de piano

Wilma van de Grinten. Vooral het optreden van de

inmiddels zeer befaamde Antonio-sisters brengt het
publiek in extase.

In november 1984 wordt een aanvraag ingediend om
alvast een gerneenschapsruimte tot stand te brengen

door van twee lokalen één grote ruimte te maken voor

bibliotheek, documentatiecentrum, televisieÏessen, film

en diapresentaties, werken met leerlingen in kleine

groepen, vergaderruimte, enz.
Ook wordt gevraagd een verbindingsgang te mogen
maken tussen de gebouwen van de kleuter en de lagere
school.
Helaas reageert de gemeente voorlopig afwijzend. Jam

mer, want we hadden zulke mooie plannen en we waren

zo enthousiast.

Op 30 januari 1985 besluit het schoolbestuur, dat de
basisschool een éénhoofdige leiding zal krijgen.

De heer W.I. de Jong zal directeur worden en mevrouw

Th. Scheper-de Bruin adjunct-directeur.

Op 4 februari 1985 rijden we met de leerlingen een

alternatieve Elfstedentocht op het natuurijs van ‘onze’

Houtvaart. Dat getuigt van een vooruitziende blik, want

op 21 februari 1985 vindt, na 22 jaar onderbreking, in

het laatste jaar van de ‘lagere school’, de enige echte

Elfstedentocht weer plaats. Wie had dat nog voor

mogelijk gehouden.
De dag valt toevallig in de carnavalsvakantie, zodat

schrijver dezes ter plaatse kan genieten van een uniek

gebeuren. De temperatuur is uitermate mild en de tocht

is voor geoefende rijders vrij gemakkelijk te volbrengen.

Het ongekende aantal van 13.290 deelnemers passeert

tijdig de finish en verovert het fel begeerde zilveren

Eifstedenkruisje.

Daarna wordt het laatste schooljaar van de Antonius

school als lagere school voltooid.

Op vrijdag S juli 1985 neemt de heer R. Groos aEscheid

als leerkracht van de school. Hij hoeft de basisschool niet

meer mee maken.
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6 De Basisschool: 1985-1992 

De start 

Op maandag, 21 augustus 1985 gaat de basisschool dan 
echt van start. 

Het team is dan als , olgt samengesteld: 
W.I. de Jong direkteur 
Th. Scheper-de Bruin adjunkt-direkteur 
G.C.M. Berkelmans groepsleerkracht 
H. W. J. Manders groepsleerkracht 
A. J. A. Moen groepsleerkracht 
M. Spaan groepsleerkracht 
M.H. Uijtendaal groepsleerkracht 
E.M. v. Dieren-Babeliowsky part-time leerkracht 
A.M.C. Pennarts-Korstenbroek part time leerkracht
R.H. Cats vakleerkracht
W.M.C. de Jong-,·.Wijngaarden ,akleerkracht

Na jaren van voorbereiding zal van twee verschillende 
scholen een nieuw geheel gesmeed moeten worden. Het 
blijkt moeilijker te zijn dan men aanvankelijk dacht, 
maar allen zijn bereid het beoogde doel zo goed mogelijk 
na te streven. 

Ook in het onderwijsaanbod komen enkele veranderin
gen. De meest in het oog springende is, dat de 
leerlingen van groep 7 en 8 (klas 5 en 6) in het vervolg 
les krijgen in de Engelse taal. De heren Moen en De 
Jong volgen hiervoor een applicatiecursus en worden 
bevoegd 'teacher'. 

Werd het laatste jaar van de 'lagere school' uitgeluid 
met een Elfstedentocht, dan wordt het eerste jaar van de 
'basisschool' er mee ingeluid. Wat een symboliek. Dit 
kan geen toeval zijn. 

Team 1986. 
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Op woensdag, 26 februari 1986, gaat de tocht voor de

l4de keer van start. Gelukkig staat er inmiddels op

school een televisietoestel, waarop de tocht der tochten

in beeld wordt gebracht. Een prachtige aardrijkskunde

les. Bijna 15.000 deelnemers veroveren het Elfsteden-

kruisje.

De personeelsvoorziening wordt ook anders opgezet.

Werd tot nu toe een afgerond aantal leerkrachten

beschikbaar gesteld voor een bepaald aantal leerlingen,

bijv. bij 156 - 19$ leerlingen worden 6 leerkrachten

door het rijk vergoed, dan kan nu ook een leerkracht

voor een paar uur, een dag of een paar dagen tvorden

toegewezen. Dit gebeurt met zgn. formatieplaatsen.

Bovendien doet de ArbeidsTijdVerkorting A.T.V. zijn

intrede. Leerkrachten, uitgeput door hun zware werk,

krijgen een paar uur, een middag of een dag per week

vrij, afhankelijk van hun leeftijd.
Door deze veranderingen wordt het bijna onmogelijk

een vaste leerkracht voor een bepaalde klas, sorrv

bepaalde groep, aan te wijzen. Iets wat altijd als een

groot goed is beschouwd, vooral voor deze vrij jonge

kinderen.

De grote kunst wordt nu om de beschikbare mankracht

zo in te zetten, dat de leerlingen maximaal profiteren en

zo weinig mogelijk verschillende gezichten voor hun

neus krijgen. Het wordt ecn nieuw gezelschapsspel, wat

met name voor de verantwoordelijke directeur veel

denkwerk en kopzorg betekent. Heeft hij eindelijk het

plaatje in overleg met het team klaar, dan wordt dit aan

de ouders gepresenteerd. Hopelijk zit het plan zo goed

in elkaar dat wijzigingen dan niet meer nodig zijn en dat

men enthousiast is over de vindingrijkheid van het team

en hun bereidheid om veel vrije tijd in de formatie te

steken. Iedere ouder ‘weet dan ook meteen welke

leerkracht(en) hun kind in het nieuwe schooljaar zal

(zullen) onderwijzen.
Zo’n presentatie vindt bijvoorbeeld plaats op 2 juni

1986. Gelukkig zijn alle ouders tevreden.

Voor de leerkrachten tvordt het zwaarder, want de

meesten geven nu in verschillen groepen (klassen) les.

Zo geeft ‘kleuterjuf’ M. Spaan een middag les in groep

3 (klas 1) en de ‘onderwijzeres’ E. v. Dieren een middag

in groep 2 (kleuters). Vermeld dient te worden, dat alle

leerkrachten zijn bijgeschoold en daardoor bevoegd zijn

geworden les te geven in alle groepen. Ze zijn nu

of’ficieel ‘leraar basisonderwijs’.

Strijd om uitbreiding
schoolgebouw (4)

Wat de gebouwen betreft, ligt de zaak vrij moeilijk.

Enerzijds bestaat de verplichting de basisschool in één

gebouw te huisvesten, anderzijds worden de daarvoor

benodigde aanpassingen van het hoofdgebouw voorals

nog niet toegestaan door het rijk. Het gebouw moet

namelijk uitgebreid worden en aangepast om ook de

leerlingen van de voormalige kleuterschool te kunnen

herbergen.
Het volgende dient te gebeuren:
1 Twee leslokalen samenvoegen tot een gemeenschaps

ruimte of aula.
2 Twee leslokalen aanbouwen + een speellokaal met

de daarbij behorende inrichting.

3 Een afzonderlijke ingang van de gymzaal, zodat men

rechtstreeks van buiten de zaal in kan.

De gemeente gaat wel accoord en zet onze aanvraag op

het zgn. Huisvestingsoverzicht. Zolang het rijk geen

toestemming geeft (en dus de gelden niet beschikbaar

stelt), mag het gebouw van de kleuters als dislokatie

worden gebruikt.

Op 4juli1985 deelt het Ministerie mee, dat ons verzoek

zal worden behandeld, nadat alle activiteiten rond het

overgangshuisvestingsoverzicht zullen zijn afgerond.

In gewoon Nederlands betekent dit dat er voorlopig

niets mag gebeuren.

in oktober 1985 worden, in het kader van de energie-

bezuiniging, de spouwmuren van het hoofdgebouw

geïsoleerd voor een bedrag van 0.12.000. Het gaat om

973 vierkante meter gevel. Vooral de temperatuur in de

gymzaal wordt hierdoor aanmerkelijk aangenamer.

De oever ending story beleeft zijn volgende aflevering.

in oktober 1985 wordt aan het Centraal Bureau voor het

Katholiek Onderwijs te Den Haag om een leerlingen

prognose gevraagd. Deze is nodig om toestemming van

het Ministerie te krijgen voor uitbreiding van het

hoofdgebouw. Hoewel de prognose aangeeft, dat het

huidige gebouw te klein is, wordt alleen gereageerd met

de mededeling, dat de dislokatie voorlopig gebruikt mag

blijven worden.

Om de moed er vat in te houden wordt op 29 augustus

1 986 weer de jaarlijkse contactavond georganiseerd van

schoolbestuur, oudervereniging en leerkrachten. Deze

keer zijn we te gast in het Jeugdhuis bij pastor Tuijn aan

de Sparrenlaan. Voor een hapje en een drankje is

gezorgd, de gezelligheid maken de deelnemers zelf.

In juni 1987 komen twee heren van het Ministerie uit

Den Haag ter plaatse een kijkje nemen. Zij delen mee,

dat de uitbreiclingsplannen voor het hoofdgebouw niet

zullen worden goedgekeurd. Een dislokatie is nu ineens

acceptabel en de basisschool hoeft blijkbaar niet meer in

één gebouw gehuisvest te zijn. Dat hierdoor de toch al

niet eenvoudige fusie nog moeilijker wordt, schijnt niet

van belang te zijn.
Zo zijn we weer terug bij af en lijkt alle moeite voor

niets te zijn geweest.
Toch wordt de strijd niet opgegeven. Bij het Centraal

Bureau wordt geïnformeerd, wat wij hiertegen kunnen

doen.
24 juli 1987. Het Centraal Bureau antwoordt, dat de

uitbreiding noodzakelijk is, maar omdat de dislokatie op

één aansluitend terrein met het hoofdgebouw ligt, wordt
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voorlopig geen toestemming verleend.

Nieuw beleid, dat voorlopig wel niet zal veranderen.

Als pleister op de wonde wordt meegedeeld, dat het

hoofdgebouw in 1992, als het 60 jaar wordt, in aan

merking komt voor algehele aanpassing en ingrijpend

onderhoud. Wellicht kan dan ook meteen de uitbreiding

plaats vinden.
Wij hopen maar op ongewijzigd beleid, maar rekenen

nergens meer op.

Op 26 april 198$ deelt het Ministerie mee, dat onze

plannen ook in 1989 niet bekostigd zullen worden,

‘omdat de dislokatie op hetzelfde terrein staat als het

hoofdgebouw.’
Die regel kennen we intussen maar al te goed.

Bezuinigingen

Van de prachtige voornemens, die men aanvankelijk had

met de basisschool is in de loop der jaren niet zo heel

veel overgebleven. Toch moet er nog meer op beknib

beld worden, want ook minister Deetman van Onder

wijs moet bezuinigen. Daarom komt hij met de volgende

voorstellen:
1 Kleuters mogen alleen bij het begin van het school

jaar toegelaten worden, ook al zijn ze al lang 4 jaar.

2 Zieke leerkrachten zullen gedurende de eerste 8

weken van hun ziekte niet vervangen mogen wor

den.
3 Zwakke leerlingen mogen voorlopig niet meer naar

een school voor speciaal onderwijs.

Beroering alom. I)aar gaan die prachtige plannen van de

basisschool.
In de week van 15 t/m 19 september 1986 wordt er in

het hele land actie gevoerd. Ook onze school, ouders en

leerkrachten en bestuur, doet dapper mee. Duizenden

protcstkaarten gaan naar Den Haag.

Inmicldels gaat het onderwijs gewoon door; de kinderen

mogen er niet onder lijden.

Ook de inspecteur van het basisonderwijs ondervindt

(gelukkig) de gevolgen, want op 16januari1987 schrijft

hij over zijn secretaresse:
‘Als gevolg van bezuinigingen zal in ieder geval voorlo

pig de door het vertrek van mevrouw Hahn ontstane

vakature niet worden vervuld.’ Gedeelde smart is halve

smart.

Unieke gebeurtenis

Gedeelte uit de circulaire d.d. 19 januari 1987.

Geachte Ouders,

Graag even uw aandacht voor een paar medede

lingen.
Donderdag, 15januari.
Wat nog nooit gebeurd is, zo lang als ik aan de

school verbonden ben, vond toen plaats. Alle kin-

deren werden naar huis gestuurd. Wat was er dan

wel aan de hand??? In de wijk, waarde school ligt,

was de gasdruk minimaal. Gevolg daarvan was,

dat alle verwarmingen alleen maat de radiatoren

een beetje lauw konden houden en meer niet. In

de lokalen was de temperatuur onder de 10 gra

den. ‘Gelukkig’ woon ik (gastechnisch) in dezelfde

wijk, zodat ik al vroeg wist wat er aan de hand

was,want bij het opstaan was het in huis behoorlijk

koud. Omdat het gasbedrijf op geen stukken na

kon zeggen, wat het euvel was noch wanneer het

opgelost zou zijn, zat er weinig anders op dan

iedereen maat weer naar huis te sturen.
W.l. de Jong.

Dat de kinderen hier niet rouwig om waren, zal

niemand verbazen.

Informatie en communicatie

Op 25 september 1987 wordt voor het eerst een

‘nieuwsbrief’ uitgebracht. Een nettc uitgave van de

circulaires, die tot nu toe, met grote regelmaat versche

‘Agenda’ met belangrijke data

Van het team
Peuterspeelzaal
Van de Oudervereniging
Van het schoolbestuur
Wetenswaardigheden.

In het vervolg gaat deze ‘brief’ eens per vier tot zes

weken versehijnen.Op 26-6-91 verschijnt al nr. 35.

D.O.P. Doorstromingsprojekt voor
Onderwijs Personeel

Op de bestuursvergadering van 25 november 1987 is

een schrijven aan de orde van het Ministerie van

Onderwijs. Het gaat over een nieuwe maatregel inzake

VUT. Deze brief wordt aan cle directeur ter hand

gesteld.
Er blijkt uit, dat door deze maatregel twee leerkrachten

aan het einde van het lopende schooljaar het onderwijs

mogen verlaten.
De eerste is mevrouw M. Clijtendaal. Zij geeft te

kennen, dat ze graag van deze gelegenheid gebruik zal

maken. Vrijdag 22 juli 198$ staat zij voor de laatste keer

voor de klas. Haar afscheid vindt in overleg plaats op

vrijdag 9 september.
‘Een fijne herinnering aan een fijne periode van mijn

leven’ noemt zij in haar dankwoord dit afscheid.
Omdat er ‘boventalligheid’ is op onze school - gedwon

gen ontslagen varen niet nodig bij de invoering van de

basisschool - , zal haar opvolger maar voor ‘én dag per

week benoemd mogen worden.

Ook de direkteur, de heer W.I. de Jong, mag stoppen.

Omdat het de bedoeling is, dat deze regeling 5 jaar van

nen.
Naast een
de rubrieken:
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kracht blijft, besluit hij voorlopig af te wachten tot de
detinitieve versie door de Tweede Kamer is vastgesteld.
Het duurt tot begin juni 198$ voordat eindelijk de
maatregel door het parleient wordt goedgekeurd. Wel
met een belangrijke restrictie:
‘ieder jaar zal opnieuw bekeken worden of verlenging
gewenst is.

Omdat er een tekort aan leerkrachten dreigt te ontstaan,
is de kans niet denkbeeldig, dat het ‘eens en nooit meer’
wordt.
Ook de VUT-leeftijd staat onder druk en wellicht wordt
doorwerken tot 6 jaar wel weer werkelijkheid.
Dit nu lijkt de direkteur van (le school niet zo’n goed
idee. In een week moet hij nu beslissen. Tot verbazing
van hem zelf en vele ouders en leerkrachten besluit hij
alsnog van de regeling gebruik te maken.

01) 14juni 198$ deelt het schoolbestuur mee:
‘voor wat betreft de invulling van de vakature van de
heer De Jong is ons inziens spoed geboden. Niet omdat
wij graag van hem af willen, maar omdat er een grote
vraag naar direktcuren zal ontstaan. Het is zaak zo snel
mogelijk de vakature kenbaar te maken aan mogelijke
kandidaten.’

De zaterdag day, staat een oproep in de kranten. Nog
voor de zomervakantie worden de eerste sollicitanten
ontvangen.

0 4 september 198$ schrijft het schoolbestuur:
‘Ook de heer De Jong kan van de eenmalige aanbieding
van de minister proliteren. Hem kennende, niet om
vroegtijdig van zijn pensioen te genieten, maar om eens
andere dingen te kunnen doen. Wij gunnen hem nog
maals dit van harte en zijn dan ook verheugd u mee te
kunnen delen, (lat inmiddels een nieuwe direkteur is
aangenomen.
De nieuwe direkteur, de heer E. van den Bosch, zal per
1 januari 1989 in dienst treden.

Afscheid W.l. de Jong als
direkteur van de school

Op 22 december 198$ vindt het afscheid plaats.

Om 9.00 uur een Eucharistieviering in de Antoniuskerk
aan de Sparrenlaan, opgedragen door de pastores
IJ. Tuyn en 1. v.d. Meer.
Daarna per versierde tandem niet eega naar school voor
zanghulde en koffie met gebak.

Na de warme lunch op school een fantastisch optreden
van alle kinderen, leerkrachten en peuterjuffen in een
sprankeiend spel van zang, muziek, dans en dia’s.
Openend niet ‘Hij is geboren in Vrieselandt’ en als slot
‘Oant sjens’. Ook hier heeft het Fries dus zijn weldadige
invloed uitgeoefend. De leiding was in handen van de
inmiddels befaamde mevr. E.v. Dieren.

Daarna onthult hij het nieuwe naambordje van de
speelplaats

‘W.l.de Jong plein’.

Om 16.00 uur de officiële receptie niet als sprekers
dhr. R.T v.d. Dungen, voorzitter schoolbestuur,
dhr. W. v. Eek, voorzitter oudervereniging,
pastor J. v.d. Meer,
dhr. A. frielink, direkteur Theresiaschool Bloemendaal,
dhr. R. Niehe, oud -voorzitter schoolbestuur,
mevr. T. Scheper-de Bruin, adjunct directeur,
dhr. M. v.d. Plas, feestredenaar.
Het geheel onder leiding van de ceremoniemeester de
heer M. Elsenburg.
Daarna een grote menigte vrienden en vriendinnen,
collega’s, ouders, leerlingen en oud-leerlingen, die de
vertrekkende directeur persoonlijk de hand komen
drukken. Een onvergetelijke dag.

Op 1januari1989 verlaat hij het onderwijs.
Dankzij de medewerking van velen, leerkrachten,
bestuursleden, ouders en vele, vele anderen is hij
in staat dit tijdperk in goede gezondheid af te
sluiten.
Hij dankt u allen zeer en hoopt u allen nog vaak te
ontmoeten.

Afscheid van W1. de Jong (22 december 1988).
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Het ga u goed en moge de Antoniusschool tot in 
lengte van jaren haar zegenrijke arbeid blijven 
verrichten. 

W.I. de Jong. 30 december 1988. 

Laatste ontwikkelingen 

Op 6 januari 1989 neemt de nieuwe directeur, de heer 
E.v.d.Bosch, de leiding over. Dit is pas de derde
directeur in het bijna 60-jarig bestaan van de school.
In de loop van het jaar 1990 doet de eerste computer
zijn intrede in de school. Voorlopig ten dienste van de
leerkrachten en nog niet van de leerlingen.
Een van de eerste vruchten is een vernieuwde en
uitgebreide uitga,·c \'an het 'Informatieboekje', dat nu
een Informatiemap wordt. Deze verschijnt in december
1990.

In de afèlcling A treft men informatie aan over het 
lopende schooljaar, ,mals namen en adressen van de 
leerkrachten, bcstuurs_lcdcn, ouderraad, medezeggen
schapsraad en leerlingen. Ook een jaaroYcrzicht, va
kanties en schooltijden. 
In de afdeling B meer algemene informatie over de 
geschiedenis, de katholieke identiteit, de uitgangspunten 

Team 1989. 

en werkwijzen van de school, de leer- en vormings
gebieden, schoolevenementen e.d. 

De toekomst van het 
basisonderwijs 

In Den Haag wordt een grote activiteit ontwikkeld, die 
zich vooral uit in het produceren van nota's. 
Een belangrijke is 'Weer samen naar school'. De 
bedoeling is de samenwerking tussen het speciaal en 
basis onderwijs te bevorderen, om de steeds maar 
wassende stroom leerlingen naar een school voor spe
ciaal onderwijs in te dammen. 
In dit kader past ook de nota 'Schaalvergroting basison
derwijs'. 
Het leerlingen aantal van de basisschool dient drastisch 
verhoogd te worden, waardoor een groot aantal kleine 
scholen zal verdwijnen. De vergrote, overblijvende, 
scholen zullen, in de optiek van Den Haag, beter in staat 
zijn zowel de vlugge als de langzame leerling goed op te 
vangen. De faciliteiten zullen dan ook uitgebreid wor
den. 
Of hier iets of niets , an terecht komt, zal de toekomst 
uit moeten wij;,cn, maar 70 simpel als het lijkt is het 
;,ckcr niet. 
Ook wordt weer meer aandacht gevraagd \'oor de 
jongere leerling en het plan bestaat om twee soorten 
leraren op te leiden: 
voor 4 tot 8 jarigen 
rnor 8 tot 12 jarigen. 
Veel wordt o\'crhoop gehaald, veel rapporten en studies 
verschijnen, maar of alles goed doordacht is en in de 
dagelijkse werkelijkheid van de school uitrnerbaar is, 
wordt hier en daar ernstig betwijfeld. 

Slot 

Gedurende 60 jaar bestaat nu de Antoniusschool. 
Van een echte R.K. Opleidingsschool 'St.Antonius' in 
1932 is het geworden de 'Antoniusschool voor basison
derwijs'. 
Het klinkt minder pretentieus en indrukwekkend. De 
tijden zijn inderdaad veranderd en wij met hen. 
Hoc de school zich verder zal ontwikkelen hangt voor 
een belangrijk deel af van bestuur, ouders en team. De 
tijd zal het leren. 

Zeker is, dat er gedurende 60 jaar met hart en ziel en 
zaligheid, met pijn en vreugde, is gewerkt door zeer 
velen om de school steeds weer opnieuw niveau, 
karakter en een eigen identiteit te geven. 
Moge die inzet bewaard blijven. 
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Register van leerkrachten, die tijdens de jaren
1932 tot 1992 aan de school verbonden waren

Hr. N.A. Faase.
Hr. W.I. de Jong

Hr. E. v.d. Bosch

Mw. v1. Baaij
Hr. C. Baken
Mw. J. Barnhoorn
Hr. G. Barteisman

Zr. E. v.d. Berg
Mw. G. Berkelmans
Hr. G. Bocrri2tcr
Hr. M. Borst

01-09-32
01 -08-’66
01-01-89

01-08-67
01 -10-’74
01-08-34-
01 -07-’47
01-08-’70
17-08-’81
01 -08-’68
01-09-56

31-07-’66
31-12-88
heden

10-09-’67
31 -07-75

1 0-02-’82
heden
31-07-’70
31-07-’68

01 -09-’52
01-09-’66
01-10-’37
01-12-’54-
01-01-40
01-10-’63
01-09-’64
1 1-10-65
01-09-’32
01-08-73
01 -09-’41
01 -09-’53
01-08-75
01-0$-’71
19-06-66
01 -03-’42
01-09-’38

31-08-’53
31-07-68
31-12-’39
31-12-’58
31-10-’54
20-03-’67
heden
31-12-’65
31-07-75
31-12-’73
28-02-’42
31-07-85
17-1 1-’77
31-07-74-
28-06-’68

01-06-4-7

Hoofden/direkteuren der school

Onderwijzers/onderwijzeressen

Mw. C. Bosman
Mw. P. Bottelier

Hr. T. Botter

Hr. A.v. Buuren

Hr. P .v. Buuren

Hr. J. Deerenberg

Mw. E.v. Dieren-Babeliowsky

Mw. C. Duivenvoorden

v1w. C. Eenhorst

Mw. C. Evers

Hr. J. Galarna

Hr. R. Groos
Mw-. C. Groskarnp-v.d.Heide

Hr. L. Hermes

Mw. M. Jansen

Hr. G. v. Koert

Hr. G. Kroon

Klas 3/4 met J. Steenbrink (1 933/34).
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Hr. G. Kubbinga 01-09-'46 
Hr. J. Lagerberg 01-01-'58 
Hr. H. Mand ers 01-08-'74 heden 
Hr. J.v.d. Meer 01-09-'60 31-12-'60
Mw. M. Michon 01-09-'48 31-12-'49
Hr. A. Moen 11-08-'77 heden 
Hr. C. den Nijs 09-06-'47 
Mw. C. Oremus 01-03-'41 31-08-'59
Mw. M. Oud 01-08-'68 31-07-'70
Mw. W. Pelsma 01-07-'59 31-07-'63
Mw. A. Pennarts-Korstenbroek 01-08-'85 heden 
Hr. H. Reuver 01-02-'57 16-01-'62
Mw. A. Rotteveel 01-08-'64 10-10-'65
Hr. N. v. Rozendaal 01-09-'45 31-08-'46
Mw. M. Scheffers 01-09-'44
Mw. T. Scheper-de Bruin 01-08-'85 heden
Hr. A. Schiphorst 01-08-'72 31-07-'73
Mw. C. Schouten 21-08-'51 31-08-'52
Mw. E. Schoutens-Uitendaal 01-09-'65 31-07-'78
Hr. L. Schouten 01-11-'54 31-08-'55
Hr . .  Smaal 01-08-'63
Mw. de Saar 01-09-'39 14-02-'41
Mw. M. Spaan 01-08-'85 heden
Hr. J. Steen brink 01-10-'33 31-01-'42
Mw . .  Stokman 01-08-'63 31-07-'64
Mw. M. Timmermam 01-01-'75 31-07-'81
Mw. M. Uijtendaal 23-04-'68 31-07-'88
Hr. J. Veringa 01-02-'42
Hr. A. Warmerdam 10-04-'61 15-09-'63
Mw. M. Warmerdam 01-09-'32 31-08-'33
Mw. A. v.d. Weijer 01-09-'33 30-09-'38
Hr. M. v.d. Weijer 18-02-'52 30-09-'74
Mw. J. Zegger 16-10-'53 31-08-'56
Hr. G. Zwemmer 01-08-'70 31-07-'71

Vakleerkrachten 

Gymnastiek 

Hr. H. den Bouwmeester 01-09-'32
Hr. K. Boersma 01-09-'44
Hr. R. Verhagen 01-09-'56 31-08-'57
Hr. J. Scholte 01-09-'57 31-08-'58
Hr. S. v. Gils 01-11-'58 16-01-'65
Hr. W. Kruithof 01-03-'67 31-07-'69
Mw. I. Goosens 01-04-'70 17-08-'71
Mw. J. Lacourt 18-08-'71 31-03-'72
Hr. Th. Bremer 01-04-'72 31-07-'72
Hr. H. Hatvari 01-08-'72 31-07-'75
Mw. R. Po\"el 01-08-'75 30-04-'76
Hr. J. v. Berkel 01-05-'76 31-08-'76
Hr. G. Haselager 01-09-'76 07-08-'79
Hr. R. Cats 01-09-'79 heden

Handwerken/handvaardigheid 

Mw. F. v. Krieken 01-09-'40 31-08-'43
Mw. J. v. Raaij 01-09-'43 31-07-'67
Mw. H. Blok-Morseld 01-08-'67 31-12-'73

Mw. W.de Jong-v.Wijngaarden 01-01-'74 heden 

Muziek 

Hr. P. Broersen 01-09 '64 31-07-'69
Mw. F. v.d. Laan 01 08-'69 31-07-'79

Kleuterschool St. Jozef 

Hoofdleidsters 

Zr. Irene 01-09-'51 31 10-'56
Zr. Theodorica 01-11-'56 31 12 '58
Zr. Roswita 01-01-'59 31 08-'59
Zr. Clarina 01-09-'59 30 09 '70
Mw. J. Oostdam 01-10-'70 31-07 '71
Mw. T. Scheper 01-08-'71 31 07 '85

Leidsters 

Mw. G. Backelandt 
Mw. M. Bruijn 18-08-'76 01-08-'78
Mw. M. v. Duuren 01-08-'72 07-12-'76
Mw. C. Klein 01-01-'69 31-07-'72
Mw. J. v.d. Kruijf

f 

26-04-'79 01-01-'80
Mw. M. Spaan 01-01-'80 31-07-'85
M ,, . A. Westendorp 01-03-'57 31-12-'68

De heer v.d. Bosch en dames Van Dieren-Babeliowsky en 

Scheper-de Bruyn. foto: De Boer Haarlem 
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Aantal leerlingen op 16 januari

Start op 1 september 1932 met 82 leerlingen.

1933 82
1934 86
1935 107
1936 109
1937 115
1938 130
1939 135
1940 157

1945 203
1946 220
1947 244

1948 257
1949 24$
1950 244
1951 239
1952 242
1953 245
1954 254
19 263

1960 292
1961 269
1962 251

1963 236
1964 264
1965 271
1966 294
1967 293
196$ 303
1969 30$
1970 300

1975 255
1976 236
1977 21$

197$ 193
1979 179
1980 169
1981 167
1982 150
1983 160
1984 160
1985 156

1990 181
1991 183
1992 190

1941 180 1956 284 1971 299 1986 193 (basisschool)

1942 18$ 1957 296 1972 281 1987 197

1943 171 1958 292 1973 281 1988 187

1944 168 1959 300 1974 271 1989 180

Team 1991.
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