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Het is een eer om directeur te zijn

van een school die al honderd jaar

bestaat; een school die diverse

namen heeft gehad, zoals u verder

in deze l<rant lcunt lezen, een

school die voor veel mensen heel

veel heeft betel<end.

Een school die een centraie plaats in de

buurt in nam, een school met een l<a-

ral<teristiel< uiterlijl<, eigenlijk een

uniel< gebouw, met in de loop der jaren

2 prachtige l<astanjebomen, ieder op

een apart schoolplein. Velen hebben

nog steeds warme gevoelens bij het

oude gebouw en zel<er bij de l<astanje-

bomen.

Maar tijden en inzichten veranderen en

na meer dan 80 jaren trouwe dienst

werd het gebouw tot leedwezen van

velen gesloopt en stond er in 1991 een

nieuw gebouw. Een gebouw ciat qua ui-

terlijk eigenlijl< niet past bij de buurt,

maar ja bezuinigingen...

Wat wel over gebleven is, zijn de gips

betonnen l<opjes van "!ant1e huiit en

.lantje tacht bij de bar. Behalve het ge-

bouw zijn de inzichten in het onderwijs

veranderd en ool< de opvattingen van

ouders, l<inderen en leerl<rachten zijn

sterl< veranderd.

Het is leuk om enige l<enmerl<ende ver-

anderingen aan te geven, zoals il< die

vanaf 1971 heb meegemaal<t.

Toen ik in 1971 op de Prinsenschool

l<wam, rechtstreel<s uit militaire dienst

in l<las 4 (groep ó) als vervanger van

de ziel<e leerl<racht Bos, l<el<en de l<in-

deren hun ogen uit: een leerl<racht met

een grote rode baard en haren tot bijna

op de schouders, dit was op school

nog nooit vertoond.

Een directeur, de heer de Klerl<, die re-

gelmatig om l<wart voor 4 met de sleu-

tel in de hand bij de voordeur stond en

de leerl<rachten maande om vooral

naar huis te gaan.

Het was ook in deze tijd dat l<inderen

het gezellig vonden als er gerool<t werd

in de l<las, m.n. het pijproken (toffee

tabal<) bracht voor de l<inderen iets

huiselijl<s mee.

Een in deze tijd niet meer voor te stel-

len gebeurtenis was het verbod van de

toenmalige directeur aan l<inderen om

met z.g.hotpants op school te l<omen.

l\4oet je nu eens l<ijl<en.

De ouderraad nam een belangrijke

plaats in, zij gingen de deuren in de

buurt langs om kinderen te werven

voor de school. De concurrentie was

dan ook groot. ln de buurt waren scho-

len als de Cornelis Houtmanschool, de

Petrus Canisiusschool, de Liduina-

school, de Willem de Zwijgerschool,

de Luciaschool, de Abraham Kuyper

school, l<ortom er was l<eus te over.

Een hoogtepunt was het samengaan

met de Charlotte Btihler l<leuterschool

in '1981, het ontstaan van de basis-

school. Het l(aral(teristiel<e beeldje van

deze l<leuterschool staat nog altijd

boven aan de trap.

Als il< terugl<ijl< naar mijn periode op

de Prinsenschool/Cirl<el dan zijn de

bijna 38 jaar dat il< op deze locatie

werl<zaam ben omgevlogen. Sommige

l<inderen die ik in 1971 in de l<las had,

zijn al opa of oma, van veel leerlingen

van nu heb il< ook de ouders in de l<las

gehad. Begin il< dan ook oud te wor-

den? Het voelt niet zo, maar als il< terug

kijk...

Uiteindelijk wil ik dit voorwoord be-

sluiten met de opmerl<ingen dat de Cir-

l<el 100 jaren jong is, veel nieuwe

ontwil<l<elingen staan ons te wachten.

Het profiel van De Cirl<el: de sportieve

school, zal verder uitgebouwd wor-

den, de school zal weer een promi-

nente plaats in de buurt gaan innemen,

waar iedereen van harte welkom is en

waarin iedereen van overtuigd is dat op

de Cirl<el eigentijds, goed, dege-

lijl< onderwijs wordt gegeven en

waar ons logo typerend voor het

l<aral<ter van de school is. Kin-

deren leren hand in hand en

gaan hand in hand via de Cirl<el

een mooie toel<omst tegemoet.

Jan Baas
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GDSGHIDDDNIS VAN ONZD SGH
Het eerste raadsstuk waarin iets te

vinden is over het ontstaan van de

school in de gemeente Schoten is

van ló augustus 1906 en was gete-

kend op 19 septernber 1906 door de

toenmalige voorzitter de heer

Fuhrop en wethouder Teeuwen. ln

dit raadsstuk werd gesproken over

de 'oprichting en plaats van eene

openbare lagere school in deze ge-

meente. Daar het aantal leerplich-

tige kinderen zoo gÍoot is dat bouw

eener school van 12 klassen voor

ó00 kinderen noodig is.'

Men besloot:

1 e. tot het bouwen van eener openbare

lagere school voor 600 kinderen;

2e. als plaats daartoe aan te wijzen een

terrein aan de Soendastraat ;

3e. daartoe subsidie uit's Rijks kas te

vragen

4e. goedkeuring te vragen aan Gede-

puteerde Staten van Noord-Hol land.

De gemeente had een contract met de

Binnenlandsche Exploitatiemaatschap-

pij over de overname van alle straten

in Het Klooster (zo werd het gebied ge-

noemd) . En was dus ook eigenaar ge-

worden van het gebied waarop de

school gebouwd moest worden. Het

werd de Openbare Lagere School B, in

de volksmond Soendaschool genoemd.

De school werd geopend in augustus

1908. De heer A.Rijs is hier lange tijd

hoofdonderwijzer geweest. Het bedrag

dat werd betaald voor het bouwen van

de school was ó5.000 gulden (noggeen

30.000 euro). Hoe blij het gemeentebe-

stuur met de nieuwe school was blijkt

wel uit het feit dat alle bouwvakkers

een beloning krêgen van 30 gulden

voor de vlugge goede wijze waarop het

werk was verricht. ln de beginjaren

hebben er vele andere instellingen ge-

bruik gemaakt van het schoolgebouw.

ln 1910 huisde er de zondagsschool van

de Nederlands-hervormde kerk. De

Vereniging tot Veredeling van Volks-

vermaken deed haar repetities in het

gymlokaal.

ln de jaren '20 vond in de gymzaal de

jaarlijkse loting voor de dienstplicht

plaats. De lotingscommissie narn

plaats achter een tafel, draaide aan de

trommel met de lootjes en de opge-

roepen jongens beproefden een voor

een hun geluk. De jongens gingen op

de goede of slechte afloop een borrel

drinken op de hoek van de Soenda-

straat en het Julianapark.

ln 1927 werd Schoten geannexeerd en

werden de scholen gesplitst in school

3ó en 37. Tien jaar later werden 3ó en

37 gewijzigd in Prinsenschool en Van

der Palmschool. De laatste was een

kort leven beschoren want in 1943

werd de school opgeheven. En op 27

februari 1981 gingen de Charlotte

Buhler Kleuterschool en de Prinsen-

school samen. Onder de nieuwe naam

De Cirkel; de huidige naam van de

school. 8 maart 1989 was een "zwarte

dag" voor de school. Er werd

gemaakt dat met het besch

get, het niet mogelijk was om de

hoognodige renovatie van de school te

realiseren. Op 24'oktober 1990 volgde

toch nog een 'witte dagl: de eerste paal

werd geslagen voor een nieuw school-

gebouw.

Op 11 oktober 1991 werd het nieuwe

schoolgebouw van de Cirkel geopend.
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Jo Bordes meeÍ dan 50 in een ltlas
niet bij. Schoolreisjes waren er toen

ook al. "Met de bus naar Groenendaal

of naar Zandvoort. De hoogste klas

ging 3 dagen naar Ede, waar men in

oude barakken sliep. De schoolopzie-

ner (een Beverwijkse notaris die nau-

welijl<s verstand had van schoolzaken)

gaf dan toestemming op voorwaarde

dat er een educatieve tentoonstelling in

Arnhem werd bezocht."

Mevrouw Bordes hoopte bij de nieuw-

bouw van De Cirkel dat er niet van die

grote ramen op het Noorden zouden

komen. "Destijds was het er altijd flink

koud; de noordkant grensde namelijk

aan de weilanden. ln de winter kwa-

men de kinderen op de schaats naar

school," weet ze zich nog te herinne-

ren. "De schaatsen werden dan voor de

l<olenkachel gelegd en de wanten wer-

den er voor gehangen.

l\4evrouw Bordes is inmiddels overleden.

Tijdens de sloop van het oude

schoolpand aan de Soendastraat

raak je af en toe aan de praat met

buurtbewoners die ooit op onze

school hebben gezeten. Urenlang

kunnen ze erover praten. Dan vind
je in een onderwijsblaadje een

artikel overJo Bordes die 75 jaar

lid is geweest van de Algemene

Bond voor Onderwijzend Personeel

(ABOP).

Zij bleek inmiddels 95 jaar te zijn en

jawel, oud onderwijzeres van De Cir-

kel, toen School B geheten. Nieuws-

gierig geworden naar haar verhaal,

bezochten we mevrouw Bordes, die

zich gelul<l<ig nog veel herinnerde.

"Vrijwel direct na mijn studie aan de

Kweekschool, waar il< mij al<te haalde,

inclusief al<te handwerken en de'hup-

pelakte' (aantekening J, gymnastiel<)

kon il< aan het werl< als l<wekeling op

school B, ook wel Soendaschool ge-

noemd. Dat was in 1913 toen de school

nog in de gemeente Schoten lag."

Zij assisteerde in het begin het eerste

hoofd van de school, de heer Rijs. An-

dere leerkrachten uit die tijd waren de

dames de Klerk, Wezel en Bilderbeek

en de heren Hennes, Koudstal, Evers,

v.d. Jagt, Eijksker, Grubbe (of Grebbe)

en oud Haarlemspeler Martien Houtko-

per. ln 1915 trouwde mevrouw de Klerk

en verliet de school, waarnaJo Bordes

haar plaats kon innemen. "Maar eerst

moest il< heel wat raadsleden af om

een goed woordje voor me zelf te

doen," vertelt ze. "De klassen waren

toen veel groter dan nu. Het hoogste

aantal dat il< me herinner is 52 kinde-

ren." ln houten schoolbanl<en, keurig

op een rij. Een gezellige kring maken

met de kinderen in de klas was er toen
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SchoÍen.

De heer G. A. Ootmar, arts te Haarlern, heeft verslag uit.gebracht over 't onderzoek der kinderen ran

de school in de Soendasfaat. 352 kinderen werden onderzocht, wat betreft oogen en ooren, waarbij
28 oog- en 12 oorafrvijkiryen werden geconstateerd.

Tom in April de nieuwe school geopend was, werd begonnen met het ondezoek naar de lichamelijke gezondheid,

met het volgend resultaat:

Onderzocht werden 117 kinderen: hiervan bleken er 1ó te lijden aan ruggegraatsverkromming; 14 hunner hadden

de bewaarschool bezochg 36 hadden een te geringe ademhalinggrootte, waarvan 28 op de bewaarschool waren

geweesu 32 bleken last te hebben van adenoide vegetaties; 15 hadden last van overgroote dikte, 14 waren te

mager; 6 vertoonden oog, 4 oorafw'rjkingen, 6 longafi,vijkingen, 8 hartafwijkingen; aan bleekzrcht of overgroote

nerveusiteit bleken 2 kinderen te lijden, aan tandziekten 39,huidziekte 1, Ozaena 1, uitslag 1, terwijl er3 geeste-

lijk minderwaardig waren. Van deze 117 kinderen bleken er ó3 borstkinderen en 54 fleschkinderen te zijn, en nu

was het opvallend, dat bijna alle afwijkingen b'rj fleschkinderen in veel grooter getale voorkwamen dan bij borst-

kinderen.

Het ligt in het voornemen van den heer Ootmar, om op een der komende winteravonden de ouders uit te nood-

igen tot een samenkomst, ten einde hen met de gevolgen van het ondenoek bekend te maken en er op te wijzen,

hoeveel lijden door doelmatige behandeling voorkomen kan worden.

Bron: gemeentel'rjk archief Haarlem

14 - 10 -1909
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Hans Meerrnan en de frans
De Frans Halsschool was eerst in de

Schoterstraat gevestigd. Oud leerling

Hans Meerman vertelt: "ln een voor

mijn gevoel heel groot gebouw. lk werd

natuurlijk door mijn moeder naar

school gebracht en zat in de eerste

klas bij juffrouw Nolke. We schreven

nog op leien met een griffel om te
oefenen en later werden dat kleine,

halve schriftjes met speciale lijntjes om

dat mooie maar moeilijk schrift van

Hoogenboom en Moerman te leren, je

weet wel dun- dik, ophaal dun en dan

delen van de letter die naar beneden

gaan dik, dat allemaal met een kroon-

tjespen gedoopt in de inkt in het kleine

inktpotje voorje op de lessenaar.

begon, trok ze een groen jasschort

aan, nam een ontsmettingsmiddel uit

de kast, waar ze haar handen mee

deed, de rest nog afvegend aan de

mouwen. Ze heeft me nog eens door

elkaar gerammeld en naar buiten

gesmeten tijdens een gecombineerde

zangles. lk schoot met een

propje. Mijn moeder was furieus

toen ze de blauwe plekken op mijn

schouder en rugzag toen ik -in de teil

voor de kachel- in bad ging. Meneer

Bandel gaf prima les, was streng

(gebruikte het liniaaltje met een klap

op je hand, soms drie als het vergrijp

groot was geweest) en de helft van zijn

lessen besteedde hij aan lessen overde

Wichert Kuipers en Gerrit Valentijn.

De meisjes speelden een steeds grotere

rol in de contacten. Ze hadden toch

wel heel iets speciaals wat jongens niet

hadden. Jammer, in de lijst heb ik hun

namen nog niet ontdekt. ln ben bang

dat ik 'alleen' sta te reiineren.

Als tijdens de oorlog het luchtalarm af-

ging - vijandelijke vliegtuigen in aan-

tocht - gingen we klas voor klas netjes

via de houten trap naar beneden en

zaten dan met de hele school en de

Prinsenschool op de vloer in de gang.

lk kan me niet herinneren dat we daar-

bij bang waren. We waren er inmiddels

aan gewend geraakt. Na de oorlog

kochten we kauwgum (tot dan, l<enden

we dat nog niet) en wijnballen in het

kleine winl<eltje op het hoekje tegen-

over de school. Toen ik later, in de

jaren 1957 en '58, als jong onderwijzer

wel eens invalwerk deed voor de

Gemeente Haarlem, kwam ik ook

een tijdje te werken op de Frans

Halsschool, mijn oude schooltje. Hoofd

van de school was toen meneer

Minderhout. Het publiek, de kinderen,

waren er niet gemakkelijke'op gewor-

den en het leidde nog wel eens tot
flinke confrontaties. De verhalen daar-

over riepen vaak tranen van het lachen

op bij de toehoorders. lk schrok wel

een beetje van de gymnastiekleraar

toen ik daar even werl<te. Hij gaf de

maat aan van het lopen of de oefeninpn

door met twee stokken op de vloer te

roffelen, maar die hij echter ook ge-

bruikte om een lastige jongen een

flinke tik mee te geven. lk had toen

heel andere idealen. Vele jaren later

stond ik naar het verlaten schooltje uit

mijn jeugdjaren te kijken. Het stond op

de nominatie om gesloopt te worden.

Nog een keer l<ijken naar de blauwe

stoep voor de zijdeuren van de

gymzaal. Daar zat ik wel eens een

beschuitbol te eten, waarbij meneer

van der Bilt plagerig opmerkte:" Geen

bóterham Hansje? Wat heb je aan zo'n

slappe bol?!"

Hans Meerman

ln de tweede klas kregen we juffrouw

Stuy, en later ook in de derde klas toen

de school al verhuisd was naar de

Soendastraat. Als er een vliegtuig over

kwam, keek ze door de grote ramen

schuin naar boven, schudde haar hoofd

even en sprak schande over het Duitse

toestel. lk had het prima bij Juffrouw
Stuy. Bij de dicteeles begon ze altijd

met:"Schrijf maar op: Dictee, Hoofd-

letter Dééé, ie, cééé,(kleine pauze)

tee-ee -ééé." We hielden wel eens

een speciale spelletjesdag in het

Groene-daalse bos in Heemstede,

waarbij ze dan rijkelijk grote vlaggen

uitdeelde, die we in optocht mee-

namen. Ze had veel last van haar rug

en had altijd twee 'knechtjes' nodig

waarop ze steunde. Juffrouw Wezel,

was heel iets anders! Voor ze in de klas

bijbel en het evangelie. Dit tot
groot ongenoegen van enkele colle-

ga's, zoals meneer Van der Bilt die

daartegen enorm - en vaak openl'rjk -

ageerden. Vond ik niet zo erg, want

anders had ik van die materie nooit iets

geweten. Hij had een hele sjieke fiets

uit Zweden meegenomen. Als een ver-

haal dat hij vertelde ofvoorlas droevig

werd schoten de tranen altijd in zijn

ogen. Op de speelplaats stonden we

altijd 'twee aan twee' als we naar

binnen gingen. lk kreeg daar eens een

kus op mijn wang ( ze deed of ze iets in

mijn oor wilde zeggen) van Ria den

Hollander. Op de speelplaats deden we

naast boerenslik en tikkertje, zang-en

dans-spelletjes met de meisjes. Annie

Waage, Jopie Veldmeijer, Jans Sieraad

en ik trok in de zesde klas veel op met

I

Dlla van Schie:
Rennend naar
her zwembad
Van 1934 tot 1940 volgde Ella van Schie (góoren in 1927) het onderwijs
op onze school. Zij is de oudst aangemelde reuniste op 20 september.

Zij herinnert zich dat de heer Bandel, die toen in de van Hoogendorpstraat

woonde, hoofd van de school was. Juffrouw Wessel had de 1 e en 2e klas, de heer

Berends de 3e en 4e en de heer Bandel de 5e en óe klas. De heer Rompa was

conciërge en woonde in de Soendastraat. "De gymjuf van Gelder ging zomers op

; 
de fiets naar het zwembad Ter Cleef aan de Kleverlaan. En wij moesten daar als

, kinderen gewoon achteraan rennen. Voo we goed en wel in het water lagen,

I moesten we al weer aankleden en terughollen!

Met Sinterklaas gingen klas 1 en 2 naar de Concertzaal. Ook ging iedere klas met

schoolreisje, wij gingen een keer met de blauwe tram naar Artis. We kregen ook

altijd schoolmelk, vreselijk. Wel leuk waren de schooltuintjes bij het molentje in

de Heussenstraat. Herfstvakantie heette vroeger kachelvakantie , omdat dan de

kolenkachel voor de winter werd neergezet. ln de oorlog, toen was ik al van

school, zaten er Hollandse soldaten in school en op de hoek van de Soendastraat

en Sumatrastraat was een huis van plezier. lk zat er samen met mijn tweelingzus

Mia op school en een paar jaar later kwam ook mijn broerJan."
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Nog meeÍ h
Ouder, ouderraadslid en aljarenlang 'manusie van alles' op De Cirkel, Marijke Zandwijk heeft in de afgelopen

periode heel wat historie boven water gehaald.Na haar bezoek aan oud lerares mevrouw Bordes is zij ook op

bezoek geweest bij fo en Arnold de Brie, oud leerlingen én oud leraren op onze school.

ln 1909 kwamen zij wonen in de Soendastraat op nr. 5. De oudste ging als 6 jarige naar school B in de Soendastraat. Met

5 jaar en 11 mnd. Mocht je voor het eerst naar school. Het kleuteronderwijs bestond toen nog niet. ln de oorlogsjaren zat

in de school een detachement uit Groningen. De keuken van de militairen was apart op het plein gemaakt. Men had hier

een tent neergezet. Zij werden tijdens de oorlog krijgsgevangen gemaakt en verder hebben er in de school geen Duitse mi-

litairen gezeten. ln 1947 werd de heerJo de Brie onderwijzer aan de Prinsenschool ook wel benedenschool genoemd. Zijn

broer Arnold werd in 1950 (ot 1953)

onderwijzer aan de Frans Halsschool

ook wel bovenschool genoemd. Hoofd

van de Frans Halsschool was de heer

S.P.Doek. Verdere leerkrachten uit die

tijd waren de heer v.d. Bilt, juffrow

Stuy, juffrouw Bakker en mevrouw

Maxs.De gebroeders de Brie waren nog

aanwezig bij de opening van het nieuwe

gebouw van (nu genoemd) De Cirkel aan

de Soendastraat.

Jo de Brie overleed in 1993 op

78-jarige leeftijd en Arnold de Brie op

92-jarige leeftijd in 1998.

ITI I
IDe Girkel landeliik in her nieuws I
Op 22 mei 1987 werd ik gebeld

door de afdeling onderwijs. lk was

tot vlak daarvoor werkzaam in een

commerciële sportorganisatie,
maar dat was een mislukt avontuur.

Ze vroegen of ik een interim-op-

dracht op mij wilde nemen op de

Cirkel. Het zou een paar maanden

gaan duren. Uiteindelík ben ik daar

11 jaar geweest. Tot nu toe de baan

die ik het langBt hó gehad.

Het was prima werken op de Cirkel.

Met name de populatie sprak mij aan.

Hardwerkende ouders en sportieve kin-

deren. Een "no-nonsense" school.

"Op school kom je om te leren" zeiden

de leerkrachten. lk weet nog dat de in-

specteur langs kwam in een periode

dat milieuonderwijs een "topic" was.

Hij vroeg aanJan Baas: "wat doen jullie

aan het milieu?" Jan Baas zijn antwoord

was treffend voor de cultuur van de

school: "dat schrijven ze hierfoutloos."

Mijn mooiste herinnering was echter

eind jaren tachtig. De school had een

oud en koud gebouw. We rekenden op

geld voor een nieuw gebouw. Toenter-

tijd was het nog het ministerie dat be-

paalde of een school gerenoveerd

moest worden of dat er nieuwbouw

moest komen. Wij kregen een schamel

bedrag waar we hooguit het dak van

konden renoveren. De teleurstelling

was groot. Samen met de ouders zijn

we een plan gaan maken. Een protest-

demonstratie op de Grote Markt in
Haarlem was al teveel gedaan en paste

bovendien niet bij de populatie van de

Cirl<el. Wie op het idee kwam weet ik

niet meer, maar opeens was er een

plan. We wijzigden de naam van de

school in die van de slechtste minister

van onderwijs die er in onze ogen ooit

geweest was, namelijk de minister die

besloot dat we geen nieuw gebouw

kregen. Het was Minister Deetman en

de school werd dus de "Mini ster Deet-

manschool" genoemd. Mede dankzij

krantenman Wim Bouterse ( voorzitter

van de ouderraad) en de relatie die wij

zelf ook hadden in de journalistiek

werden we een hype. Radioverslagge-

vers kwamen langs. We werden voor-

paginanieuws van de NRC. Zelfs van

Kooten en de Bie wilden bij ons op

school hun televisieprogramma opne-

men. Er werd een officiële opening

verricht waarbij Freek van Muiswinkel,

verkleed als broer van Minister Deet-

man, de school zijn nieuwe naam gaf.

De tekst die hij voorlas en begon met

de zin, "Geachte mensen van de school

zonder bijbel..", was overigens ge-

schreven door zijn zoon, de cabaretier

Erik van Muiswinkel.

Een paar weken later kwam er een

ambtenaar van het ministerie nog eens

langs. Hij keek even naareen vensteren

constateerde dat de school toch in aan-

merking kwam voor nieuwbouw. Twee

jaar later stond er een mooi nieuw ge-

bouw. Wie kwam de school openen..?

De Heer Deetman zelÍl Hij was toen in-

middels voorzitter van de Tweede

Kamer geworden en bekende aan mij

persoonlijk dat hij het de meest origi-

nele protestactie vond die hij in zijn mi-

nisterschap had meegemaakt. Hoewel

ik geen aanhanger van zijn partij ben,

heb ik zelfs heel even gedacht om op

deze sportieve politicus te stemmen.

Frank Voskuilen
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Geeft met verschuldigden eerbied te

kennen, G.D. Hagebout, bewaarder

aan de O.L. School B in uwe gemeente,

dat hij in verband met zijn werkkring

een perceel bewoont aan de Soenda-

straat, waarvoorhij een toeslag op de

woninghuur geniet à f 30,- s'jaars;

dat hij gedurende 2 jaar deze toelage

geniet en in diensttijd is verhuisd naar

het perceel naast de school, welk per-

ceel hij thans 1 jaar bewoont en waar-

voor f 16,- per maand aan huur werd

betaald;

dat hem thans is aangezegd, dat deze

woning f 2,- per maand aan huur is ver-

hoogd, waarvoor de huur aldus is ge-

stegen tot f 216,- s'jaars.

Dat na aftrek van den toeslag der

Gemeente de woninghuur voor hem te

zwaar is, dat hij hoopt dat uwen Raad

in verband met het bovenstaande en,

gelet op de positie van adresgang, aan-

leiding mag vinden om den toeslag op

de woninghuur, te verhoogen 't welk

doende,

\

Hel zeker voor
her onzelcGJG...

Hollandsche Crediet- en Deposito Bank

MEES 8 RITSEMA

Haarlem

Bijkantoor: UMUIDEN

Haarlem, 4 februari 1909

Het Bestuur der Gemeente Schoten,

SCHOTEN

De Heeren Kaub I Bierboom, alhier,

wenschen aan ons te verpanden de vor-

deringen, die zy wegens den bouw van

de Openbare School, à costi, op Uwe

Gemeente per resto hebben en deelen

ons mede, dat het werk ongeveer ge-

reed is, en hunne vorderingen nog

circa F.14.000,- bedragen.

Op het verzoek van directeur Frank

Voskuilen en ouderraadsvoorzitter

Wim Bouterse om als look-a-like van

onderwijsminister Deetman de onthul-

ling van de nieuwe schoolnaam bij te

wonen moesten Kees van Kooten en

Wim de Bie nee zeggen. Maar enkele

weken daarna bezochten de populaire

televisiepersoonlijkheden Koot tr Bie

toch De Cirkel om een item over de

situatie in het onderwijs te doen. Dit

keer geen typetjes, maar alsof zij zelf

hun oude school bezochten. Op het

schoolplein, in de klas en in de

gymzaal werden opnames gemaakt. De

slechte staat van het schoolgebouw

kwam uitgebreid in beeld en de

6 minuten durende uitzending maakte

nog eens duidelijk dat het aanvankelijk

toegewezen bedrag volstrekt ontoerei-

kend zou zijn om de noodzakelijke

verbeteringen aan te brengen. Meester

Frank wist met het stukke ruitje naast

de voordeur haarfijn uit te leggen

dat de'doorberekeningsregel' in het

onderwijs ons parten speelde. Zo werd

ons probleem ineens landelijk bekend!

Enkele weken later werd tijdens het

omdopen van de naam in MiniSter

Deetmanschool getrakteerd op zure

bommen, droegen team en betrokken

ouders zwarte kleding en werd voor de

kinderen een zwarte(!) bal lonnenwed-

strijd georganiseerd. De video van

Keek-op-de-Week werd de hele dag

afgedraaid en gaf de actie nog meer

uitstraling.

De tv-uitzending en de actiedag misten

hun uitwerking niet. Uiteindelijk

besliste het Ministerie van Onderwijs

nieuwbouw voorde school toe te wijzen.

Wij verzoeken U beleefd, ons geheel

buiten Uwe verantwoordelykheid, te

willen mededeelen of werl<elyk deze vordering een bedrag van 14 mille beloopt en wij kunnen aannemen, dat het werk zoo

ver gevorderd is, dat de zesde termyn ongeveer verwerkt is. Wij betuigen u by voorbaat dank voor Uwe welwillende me-

dedeelingen en verblyven,

Hoogachtend,

HOLLANDSCHE CREDIET 8 DEPOSITO BANKOUID DN JONG,
IOO iaar Girkel Den handgeschÍeven brieÍ uit maaÍllgl+

van de toenmalige conciètge G.D. Hagóout aan de gemeenteraad van Schoten:
Honderd jaar oud en nog'vele jaren voor de boeg. Het eerste is een feit, dat

laatste is een voorspelbare zekerheid , want de Cirkel is een lnstituut -
met een hoofdletterl - in de buurt. De school waar ik tien jaar geleden

(cluster)directeur van werd, stond bekend om zijn hoge standaard. Dat

wil zeggen: de school en de ouders eisten goede leerresultaten van de kin-
deren. En laten we dat niet vergeten: fatsoenlijke manieren. De kinderen

moesten goed 'afgeleverd' worden aan het voortgezet onderwijs.

En nu in 2008 weet ik dat die instelling niet veranderd is. Er is wel iets aan toe-

gevoegd: een duidelijke profiel, iets dat de Cirkel nog meer onderscheid van an-

dere scholen. De keuze voor de sportieve school - met een accent op'sportief
gedrag' en resultaten is dan ook - gelet op het eerdere - een logische.

Wat me helder voor de geest staat in de afgelopen jaren is de groei van het aan-

tal leerling tot boven de 330 en het verlengen van het gebouw met twee lokalen

aan de noordwestkant. Het vergde een lange adem en wat ambtelijk-politiek ge-

steggel om de centen bij elkaar te krijgen, maar ik weet nog hoe blij we waren

toen Sinterklaas - frjn dat hij zich in die drukke tijd, eind november, vrij kon

maken - de eerste paal sloeg.

ln de laatste tien jaar werd het schoolteam een mooie mix van jeugdig enthousi-

asme en degelijke ervarenheid, aangevoerd doorJan Baas, die ondanks een on-

vermijdelijk naderend pensioen nog steeds de eigenschappen van jong en oud

weet te combineren.

Voor mij bestaat het 'Cirkel'-gevoel' vooral uit de fijne contacten die ik mocht

hebben met teamleden, ouders en kinderen. En natuurlijk uit de terechte trots

die velen uitstralen voor hun school, hun Cirkel.

ll< wens de lcinderen, ouders en het team een mooie start

van de volgende honderd jaar.

1 b. t'íc* 1J1+

/ //t+r

Ronald Wijers, (cluster)directeur 1998-200ó
G.D. Hagebout

é( /-Z/ ro-1.
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ln 1962 nam de heer van Haren het

voorzitterschap van de oudercommissie

over van de heer Ravensbergen. Twaalf

jaar de voorzittershamer leverde het

volgende verhaal op:

"We waren destijds een hard werkende

commissie met o.a. de dames Bloemer,

Brouwer en Denekamp en de heren

Den Brave en Kelderman. Hoofd van de

school was de heer De Klerk met als

onderwijzers de dames Wielenga, Van

den Brink en Richard en de heren Bos

en Grosman. Conciërge was de heer

Rompa, die al spoedig met pensioen

ging. Helaas kregen wij geen andere

conciërge meer, dus het begon al

goed...

ln de jaren 70 was er een groot tekort

aan onderwijzers. Wij moesten een

plaatsvervanger voor de heer Bos

zoeken. Kandidaat was de heer Baas.

Maar hij zat nog in militaire dienst.

De oudercommissie heeft er toen voor

gezorgd dat hij kon afzwaaien in 1971.

Na vele jaren bij de Prinsenschool/De

Cirkel heeft de heer Baas promotie

gemaakt tot directeur, waar we heden

ten dage nog heel trots op zijn.

commissie benaderde de toekomstige

ouders met de vraag of hun kind bij ons

op school zou willen komen.

De concurrentie tussen de Houtman-

school en Prinsenschool was erggroot,

doordat wij geen zelfstandige kleuter-

school hadden en we waren aan-

gewezen op kleuterschool de Charlotte

Biihlerschool die tussen deze twee

scholen lag.

Schoolreisie

Traditie was dat de óe klas een paar

dagen op schoolreisje naar het Elspeet

ging naar een kampeerboerderij . Hier

kwam een eind aan doordat de kinde-

ren niet voldoende te eten kregen bij

de kampeerboerderij. De oudercom-

missie moest toen voedsel verstrekken.

Daarna besloten wij een locatie te

zoeken aan de kust, maar helaas kon-

den we het hier niet over eens worden.

Na veel zoektochten in het oosten des

lands vonden we een kampeerboerde

rij op het Leemelerveld nabij Ommen.

Daar verzorgden we zelf de catering

met de dames Bloemer, Denekamp,

Dekker en Van Zalen.
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Ouderfonds

Na een aantal vergaderingen ontstond

er een verlanglijstje van de school: Een

podium, dat voor het afscheid van klas

ó kon worden gebruikt en diverse

andere benodigdheden. Met een kleine

begroting was het niet makkelijk om

aan de wensen te voldoen. Het ouder-

fonds had toen de ouderbijdrage vast-

gesteld op een kwartje per leerling en

we hadden 200 leerlingen. Dat geld

werd gebruikt voor buitenschoolse

activiteiten zoals schoolreisjes, avond-

vierdaagse en afscheid groep 6.

Om meer armslag te krijgen besloten

we een kienavond te organiseren.

De dames van de oudercommissie wer-

den er op uitgestuurd om prijzen b'rj de

winkeliers in de Cronjéstraat te vragen

en dat was een groot succes. De op-

brengst van de kienavond was duizend

gulden. Met deze opbrengst konden we

voor de school verschillende leer-

behoeften aanschaffen die de

gemeente niet betaalde.

Leerlingen

Met ongeveer 200 leerlingen was het

elk jaar weer oppassen dat je de zes

leerkrachten kon behouden. Kwam je

onder de norm dan was de consequen-

tie dat de school een leerkracht moest

inleveren. De oudercommissie startte

iederjaar een campagne om kinderen

te werven voor de school. De ouder-

lnstructiezwembad

Er was behoefte aan een instructie

zwembad dicht bij school, omdat we

enkel en alleen waren aangewezen op

het buitenbad aan de Kleverlaan. ln de

jaren 1969/1970 had de ouder-

commissie het plan opgevat om met

behulp van de ouders van de leerlingen

zelf een instructiezwembad te bouwen

bij school aan de zijde van de Atjeh-

straat. We hebben hierover gesproken

met de ouders en er werden goede af-

spraken gemaakt. De tekeningen voor

het instructiebad werden gemaakt.

Helaas konden we het niet eens wor-

den met de gemeente Haarlem over de

kosten van zelfwerkzaamheden. De in-

spectie van onderwijs, met als hoofd

de heer Eijking, was een groot voor-

stander van dit plan. Uiteindelijk is het

instructiezwembad er nooit gekomen,

omdat we niet tot overeenstemming

kwamen met de gemeente.

Tot slot

ln 1974 heb ik het voozitterschap over-

gedragen, aangezien ik met mijn gezin

ging verhuizen. lk heb de functie als

voorzitter altijd met veel plezier en

enthousiasme uitgeoefend. Heden ten

dage kijk ik altijd nog terug op een

leuke periode.
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G.H. van Haren
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Hallo allemaal
lk ben Melvin Tuinstra.

Op 4 september 2008 word ik 4 jaar

en daarmee ben ik de jongste leer-

ling van de Cirkelt

Daarom is mij gevraagd om een stukje

in de krant te schrijven van het 100

jarig bestaan van onze school. Dat vind

ik erg leuk! De school is voor mij niet

helemaal nieuw.

lk heb namelijk een grote zus, die Tessa

heet, zij zit nu in groep 4 bij juf Tanja

en juf Annelies.

ln groep t heeft Tessa bij juf Ciska in

de klas gezeten en daar zit ik nu ook! Heel vertrouwd.

Samen met juf heb ik geplakt, in de bouwhoek gespeeld en lekl<er buiten

gespeeld. Er zijn ook vriendjes in de klas die ik al kon, dus heb ;k het nu al erg

naar mijn zin.

Tot ziens en een vrolijke groet

van lVlelvin
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Deze extra editie van 'De Circulaire', de schoolkrant van OBS De Cirkel, kwam tot stand dankzij de enthousiaste mede-

werking van leerlingen, oud-leerlingen, leerkrachten, oud-leerkrachten. Veel verzamel- en speurwerl< werd verricht door

Tineke Brants en Marijke Zandwijk.


