
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zomer 2019 
 



Beste kinderen, ouders en andere lezers, 

Voor u ligt al weer de laatste schoolkrant van het jaar. De tijd is omgevlogen. Met plezier kijk ik terug 

naar het voorbije schooljaar op De Garve. Er werd door kinderen en leerkrachten hard gewerkt en 

veel geleerd.  

Meestal kenmerkt het schoolleven zich door orde en regelmaat. Met  het 5 gelijke dagen model zien 

we deze orde en regelmaat dagelijks, bijna als een klooster ritme, terugkomen. Op zich is dat goed, 

want we merken dat onze kinderen gedijen in een sfeer van orde en rust. Ze hebben behoefte aan 

voorspelbaarheid en weten graag wat er staat te gebeuren. De rust werd echter de laatste maanden 

doorbroken door veel activiteiten en excursies in het kader van het IPC onderwijs. Kinderen leren 

handelend over allerlei thema’s. Prachtig om te zien hoe betrokken ze dan mee doen. 

De inspectie heeft de school ook weer bezocht. We hebben een voldoende gescoord en daar zijn we 

erg blij mee. De komende vijf jaar mogen we doorgaan op de nu ingeslagen weg. Nu lijkt het alsof het 

allemaal gaat zo als het gaat, maar wie er op let, ziet dat de school langzaam maar zeker een nieuwe 

koers vaart. Dat moet ook, want de wereld verandert snel en vraagt andere vaardigheden. Actief en 

creatief leren en daarbij nog meer aansluiten bij de ontwikkeling van het individuele kind, zullen de 

leidraad worden. Kinderen mogen daar waar het kan zelf een stukje regie voeren over hun eigen 

ontwikkeling. Over dit proces zullen we u in het najaar meer informeren. 

De afgelopen maanden was het op het plein een drukte van belang. Het nieuwe Ontmoetingsplein is 

bijna klaar, het gaat nu om de laatste loodjes. Wat wordt er inmiddels fijn en veel gespeeld op dit 

plein, onder schooltijd, maar ook erna! Prachtig om te zien dat ouderen op een bankje toekijken. Dat 

is ook de bedoeling van dit plein, spelen in een uitdagende omgeving met veel groen, maar ook een 

ontmoetingsplek. Samen hopen we dat deze openbare ruimte lang voor iedereen in het dorp plezier 

zal bieden. Dat kunnen we als school echter niet alleen; met een beetje sociale controle en wat hulp 

bij het onderhoud zal dat zeker lukken. 

Ik denk dat we terug kunnen kijken op een geslaagd en leerzaam schooljaar. Voor een inhoudelijk 

verslag van het schooljaar verwijs ik u naar het Jaarverslag, verderop in deze schoolkrant. 

Dank aan alle ouders en vrijwilligers die ons hielpen om het schooljaar ten volle uit te buiten! 

Ik wens u en jullie allen een hele fijne vakantie toe!     Frida Meints 

 

Afscheid van groep 8: 

Van deze kinderen nemen we dit jaar afscheid,  omdat ze naar het Voortgezet Onderwijs gaan:  

Emilie Basten Batenburg, Joost Basten Batenburg, Lynn Bouwmeister, Siebren Hogendoorn, Emma 

Keppels, Daan Pardijs,  Pim Rietman, Jonneke Rossel, Thijn Spiegelenberg, Annelieke Wassink, Sietse 

Wolbrink. 

Daarmee nemen we ook afscheid van een groep ouders waarvan hun jongste kind nu de school 

verlaat of die nu gaan verhuizen: 

Dank voor jullie inzet en alles wat jullie voor de school hebben betekent: familie 

Van Basten Batenburg , familie Keppels , familie Rietman , familie Bouwmeister , familie Rossel , 

familie Spiegelenburg en familie Wassink.  

We wensen de kinderen heel veel succes op hun nieuwe school!  

 



Groep 8, voor jullie speciaal onderstaand gedicht! 

 

Groeien 

Groeien was met veel moeite je eerste woorden zeggen  

en leren kruipen, van de kamer naar de keuken. 

Groeien was voor het eerst gaan staan   

en met vallen en opstaan je eerste voetstappen zetten,  

van de tafelpoot naar twee uitgestrekte armen. 

Groeien was die allereerste dag naar school, 

 ’s morgens in alle vroegte en met tranen in je ogen zwaaien  

tot je nog maar een heel klein stipje zag. 

Groeien was spelen met je vriendjes en vriendinnetjes,   

knikkeren, touwtje springen en geheime hutten bouwen. 

Groeien was je eerste kattenkwaad uithalen,  

waarvan je soms, woelend in je bed, niet in slaap kon komen. 

Groeien was in groep 8 voorgoed afscheid nemen  

van je juf of meester en het speelkwartier,  

en met spanning uitkijken naar je nieuwe school. 

Groeien is je eigenheid kunnen ontdekken  

en tegen jezelf durven zeggen:“Dit ben ik, ik hoef niet op anderen te lijken.” 

Groeien is versteld staan over jezelf:  

“Hé. dat me dàt is gelukt, nooit geweten dat ik dat kon!” 

Groeien is popelen om je vleugels uit te slaan,  

om beetje bij beetje je eigen weg te gaan. 

Groeien is soms even stilstaan en wachten  

totdat je klaar bent voor een nieuwe stap  

en dan weer een volgende; 

 en daarvoor de juiste tijd en je eigen tempo kiezen. 

Groeien is soms verliezen wat je graag had willen houden 

 en (nog) niet weten wat je nu precies wilt. 

Groeien is geloven en vertrouwen dat jij het Leven aan kunt!  
 

 

 

 

 



Nog meer afscheid: 

Helaas nemen we ook afscheid van 4 van onze juffen. Erg jammer voor ons. Juf Cindy wordt IB-er op 

een school in Haaksbergen. Juf Laura wil mensen gaan opleiden voor het “nieuwe onderwijs”. Juf 

Marion gaat terug naar het PON. Juf Hester was één van de invallers voor juf Miranda. Voor haar 

stopt het invalwerk. We danken hen voor hun ongelooflijke inzet en betrokkenheid. We gaan jullie 

missen, collega’s! 

Ook van Thijn Wassink nemen we afscheid. Hij gaat verhuizen naar Wijhe. We wensen hem veel 

plezier op zijn nieuwe school. 

Talenten: 

De school heeft veel hulp aan de inzet van al onze talenten. Mensen die zich belangeloos aanbieden 

en daarbij het onderwijs op de Garve verrijken. Helaas moeten we na twee jaar afscheid nemen van 

twee van hen, namelijk Yvonne van Beast en Dorien Geurts. Yvonne las voor en kookte met de 

kinderen van de BSO. Dorien was een zeer behulpzaam talent bij het leesprogramma Bouw. Dank 

voor wat jullie voor De Garve hebben betekend. We hopen dat weer nieuwe Talenten uit het dorp op 

zullen staan om hun taak over te willen nemen. 

Welkom: 

De volgende kinderen zijn dit laatste half jaar ingestroomd of starten na de zomervakantie: Lot 

Wolbrink en Ruby Langenhof, Sjoerd Kornegoor, Lasse Woltjer, Julian Bruil, Daan Roerdink, en Iris en 

Jesse Haverkamp. 

Ook twee nieuwe juffen heten we welkom: Hester Tolman voor groep 7 en 8 en Eva ten Haaf als duo 

van juf Kim voor groep 5 en 6.  

Allemaal een fijne tijd op De Garve toegewenst. 

 

 

 

 
 



Jaarverslag 

 

 



 



 

 
Bijdrage groep 8 

 

Adoptiecommissie 
Hallo, wij zijn Thijn en Joost en wij mochten dit jaar deel uitmaken van de adoptiecommissie. 
Samen zijn wij langs de klassen gegaan en hebben we het geldpotje geleegd. Dit jaar hadden 
we best veel geld, namelijk 43,38 euro. Daar zijn we uiteraard heel blij mee, maar wij zitten 
in groep 8 dus moeten we onze taak afstaan aan twee nieuwe leden van de 
adoptiecommissie. Natuurlijk vinden we dit jammer, maar we zijn heel blij dat wij mochten 
meehelpen met de adoptiecommissie en we hebben heel veel geleerd, onze tijd is nu echt 
ten einde. We gaan zo met de twee nieuwe leden voor de allerlaatste keer langs de klassen 
en dan staan we onze taak af. We hebben heel veel vertrouwen in de nieuwe leden, 
genaamd Mart en Tess. Zij nemen dit jaar het adoptie-avontuur over.   

Bedankt dat wij deel uit mochten maken van de commissie.  
Joost en Thijn 

 
 
 

Kamp 2019  
Dit schooljaar zijn we op kamp geweest op de Veluwe.  
We gingen op de fiets naar kasteel het Suideras.   
Daarna naar Oeken, daar gingen we eerst eten bij juf Laura.   
Toen gingen we weer verder fietsen naar het kamp.  
We kwamen daar aan, gingen onze tas uitpakken, enzovoort.  
Toen gingen we pannenkoeken eten en na het eten gingen wij bowlen.  
De volgende dag gingen we naar het Openluchtmuseum in Arnhem, op de fiets.  
Toen we terug waren, gingen we zwemmen.  
Daarna gingen we barbecueën.  
En de volgende ochtend gingen we weer op de fiets naar huis.   
  
Emma en Lynn   
 
 
 

Terug- en vooruitblikken 
Hoi, ik ben Daan Pardijs. Ik ga naar het Zone.college in Doetinchem en daar ga ik Mavo-Havo 
doen. Daar heb ik heel veel zin in, want ik ben eigenlijk wel een beetje klaar met De Garve. 
Wat ik zal onthouden is, dat meester Douwe en Juf Elly samen gingen dansen op de slotdag. 
 

**** 



 
 
Hallo, ik ben Emilie van Basten Batenburg en ik ben 12 jaar oud. Ik ga volgend jaar naar het 
Isendoorn College in Warnsveld en daar ga ik Havo/VWO tweetalig doen. Dit jaar zijn we op 
kamp geweest op de Veluwe, waar we allemaal leuke dingen deden, onder andere 
zwemmen, mijn verjaardag vieren, bonte avond, we zijn naar de papierfabriek geweest, het 
Suideras en we zijn bij juf Laura geweest. Ik vond het heel fijn dat in alle jaren dat ik hier op 
de basisschool zat, alle juffen en meesters me hebben geholpen. Ik vind het heel erg jammer 
dat juf Cindy en juf Laura ander werk gaan doen.  
 
 

**** 
 
Hallo, ik ben Pim Rietman, ik ben 12 jaar en ik ga naar het Zone.college in Doetinchem, daar 
ga ik Kader doen.   
Mijn leukste herinnering is kamp in groep 8, want we gingen leuke spelletjes doen. Ik heb 
heel veel zin om naar het Zone.college te gaan, want het lijkt me een heel leuke school. Ik 
vond groep 8 heel leuk, want we hadden geen Cito meer in de laatste maanden, dat is saai. 
  

**** 
   
Ik ben Siebren, ik ben 12 jaar en ik ga naar het Eligant Lyceum, VWO atheneum doen. Ik heb 
zin om daar naartoe te gaan.  
Mijn leukste herinnering was kamp in groep 8, omdat ik het heel gezellig had gehad en bonte 
avond heel leuk vond. Ik vond het in groep 1-2 zitten ook heel leuk, want daar kon je lekker 
spelen.  
 

**** 
 
Ik ben Sietse Wolbrink en ik ben 11 jaar en ik ga naar het Metzo College in Doetinchem, daar 
ga ik Kader VMBO doen. Ik heb er heel veel zin in, want ik ben een beetje klaar met De 
Garve. Ik vond het kamp heel leuk, omdat we allemaal spelletjes deden.  
 

**** 
 
 

Herinneringen  
De herinneringen van: Annelieke en Jonneke   

  
Onze herinneringen aan groep 8 zijn: Kamp, dat was erg leuk en vooral heel gezellig.  

De musical oefenen en het maken van het decor, dat was zo gezellig.  
Ook de uitjes en leuke dingen met de klas doen, is iets wat je bijblijft.  

We vinden het allemaal heel erg jammer dat we naar een andere school gaan en elkaar 
zullen verlaten.  

 
Bedankt voor de mooie jaren!     



 
 

Door veel kinderen is er reikhalzend naar uitgekeken: de zomervakantie.  

De zomervakantie die staat voor het afsluiten van een schooljaar waar eenieder op zijn of haar eigen 

manier hard heeft gewerkt om weer een stap vooruit te zetten in de persoonlijke ontwikkeling. Deze 

stappen zet iedereen op een eigen manier en in een eigen tempo. De zomervakantie staat ook voor 

een nieuwe start. De start van een schooljaar waar in weer heel veel te ontdekken valt, die je nieuwe 

inzichten geeft en ook leert wat je moeilijk vindt of helemaal niet leuk. Een nieuw jaar met nieuwe 

ontmoetingen; ontmoetingen met jezelf, met nieuwe ideeën en met nieuwe leerkrachten. 

Het bestuur kijkt terug op een schooljaar waarin veel is gebeurd. Er is een nieuw schoolplein 

gekomen, wij hebben mensen zien komen en gaan en er is heel veel werk verzet om het onderwijs 

verder vorm te geven naar “Onderwijs van de Toekomst”. Wat deze toekomst van onze kinderen 

gaat vragen is nog onduidelijk. Wat wel duidelijk is dat de veranderingen steeds sneller gaan en dat 

wij als mens hier steeds sneller op moeten gaan schakelen. Het vraagt een andere manier van kennis 

vergaren, het vraagt een andere manier van samenwerken en het is nog belangrijker dat je 

regelmatig bij jezelf nagaat ”wat wil ik en wat kan ik”. Om de kinderen te leren om op deze manier te 

leren zal het onderwijs hierop aangepast moeten worden. Ik heb respect voor de manier waar ons 

team, het team van de Garve, hier mee bezig is en inhoud aan geeft.  

Kijken we vooruit dan weten we nu al dat er ook in het nieuwe schooljaar van alles staat te gebeuren, 

ook voor ons als bestuur. Om ons bestuursmodel aan te laten sluiten bij wat het onderwijs nodig 

heeft, zullen wij moeten kiezen voor een ander bestuursmodel waarbij het bestuur de rol gaat krijgen 

als een toezichthoudend bestuur en de directeur de rol van bestuurder erbij krijgt. Om dit allemaal 

goed te regelen moet er nog van alles geregeld en uitgewerkt worden. Is dit allemaal gedaan dan zal 

er een nieuw bestuur komen met hierin een aantal ouders maar ook een paar leden die geen 

kinderen (meer) op school hebben. Eind volgend jaar zal ook dit gerealiseerd zijn. 

Laten we nu eerst uitkijken naar een stralende zomervakantie met af en toe een lekkere regenbui. 

Een zomer met ontspanning en gezelligheid en een zomer waarin we even niet (zoveel) aan school 

hoeven te denken. 

 

Hartelijke groet namens het bestuur, 

Manon Zomer, voorzitter 

 

  



Van de Activiteiten Commissie….     Juli 2019 
 
 
Zegt Fons Jansen u iets? Nee? Kan ik me voorstellen, hij was een cabaretier en schrijver uit 
de jaren 60 en 70 en allang dood! Toch wil ik dit stukje beginnen met een grap van deze 
man.  
“Dokteren zijn je reinste beunhazen. Ze behandelen hun patiënten voor pakweg een 
longontsteking en dan gaan die mensen de pijp uit aan hun blindedarm! Dat zal je bij mij niet 
zien gebeuren. Als ik iemand behandel voor longontsteking, overlijdt-ie ook aan 
longontsteking”.  
Wat ik hiermee wil zeggen is het volgende: als u van de Activiteitencommissie goede 
activiteiten verwacht, dan krijgt u geen onzin. Als wij de kinderen pakweg een mooie slotdag 
beloven, dan krijgen ze ook een mooie slotdag! 
 

Zoals u van ons gewend bent, krijgt u dus ook een mooi overzicht van het afgelopen jaar! 
Een kleine samenvatting van wat wij als AC dit jaar de kinderen hebben voorgeschoteld en 
waar ze zelf actief bij betrokken zijn geweest. 
 
Natuurlijk was 5 december de Goedheiligman cq Sinterklaas weer present! Niet op school 
echter! Tot schrik van de Pieten waren ze de goede man kwijtgeraakt. Samen met de 
kinderen zijn de Pieten hun eeuwige leidsman gaan zoeken. Uiteindelijk werd hij ietwat 
verward aangetroffen in de katholieke kerk. Daar had hij zelf blijkbaar een taxi besteld, want 
even later stond een motor op driewielen klaar om hem rustig naar school te rijden. Met de 
hele school erachteraan. Wat een plaatje! 
 
Net als het vorig jaar ook weer een prachtige kerstviering! Doch anders dan anders! Dit jaar 
een levendig verhaal in het centrum van ons dorp. Groep 7 en 8 speelden verschillende 
scenes uit het geboorteverhaal en de overige kinderen konden zo op een andere manier 
meekrijgen wat we al sinds de jaartelling weten: de herdertjes lagen bij nachte, terwijl de os 
en de ezel onder een ster drie wijzen uit het oosten zagen komen om te cadeaus te brengen 
aan de koning op het stro. Niet te lang, niet te kort, goed gebracht en genoeg te genieten! 
Daarna op het kleine plein in en naast de partytent nakletsen, met hamburgers en glühwein. 
Beter kan de Kersttijd niet beginnen!   
Carnaval ook dit jaar in de kroeg! In deze huiskamer van ons dorp hebben we ouderwets 
gedanst en gefeest. Op school hadden de kinderen zich eerst verkleed en goed geschminkt 
om daarna in polonaise over straat te gaan. En in DOK niks geen show dit jaar, geen 
playback, geen toneelstukjes, gewoon hossen tot de batterij op is! Carnaval zoals carnaval 
bedoeld is. 
 
De Paaseieren hebben dit jaar een enorme aftrek gevonden! Hulde voor de kinderen die bij 
veel deuren zijn langsgegaan. De inkomsten zijn ieder jaar een goede bijdrage voor een 
mooie invulling van het schoolreisje. Voor de grotere kinderen ging het schoolreisje dit jaar 

naar Archeon, een wereldreis naar Alphen a/d Rijn, voor de kleinere naar het Hof van 
Eckberge 

Volgens de kinderen die we spraken zeer geslaagd, veel kinderen vonden het prachtig. In 
Archeon een route langs de ontstaansgeschiedenis van de mens in West-Europa. Dank aan 
de ouders die ook dit jaar zo enthousiast meedenken, meelopen en meehelpen! Dat was dit 



jaar ook weer nodig voor de Avond-4-daagse. Dat liep ook weer lekke! Kleinschaliger dan 
anders, er liepen minder mensen mee dan andere jaren, maar vanuit De Garve weer enorm 
veel enthousiasme.  
 
We willen heel graag onze dank uiten aan hen die dit programma voor School De Garve 
mede mogelijk hebben gemaakt door met financiële en andere middelen bij te springen: 

DOK, Bakkerij Besselink; Kapper-Lammers; Camping Warnstee, Huusken Groente en Fruit; 
Eskes; Aviko; Socii en stichting Sporthal De Lankhorst!  

Wanneer jullie dit lezen is de laatste schooldag al achter de rug (waarschijnlijk, tenzij het 
heel erg uitloopt…) en hebben we weer meters gemaakt, gesport en ontzettend veel lol 
gehad! Dat mag u ook verwachten: als we de kinderen van De Garve veel plezier gunnen, 
dan krijgen ze ook plezier! De boog kan niet altijd gespannen zijn, er is al genoeg werk en 
studie te verrichten gedurende de schooldagen. Laten wij het vooral leuk houden! En met 
elkaar proberen een dag zo leuk mogelijk te maken. De AC werkt er hard voor en we merken 
dat de ouders en de school daarin meedoen! 
 
Iedereen een heerlijke vakantie gewenst! 
 
Beate, Heidi, Renate, Nina, Lotte, Guido, Rik, Peter, Erik, Edwin en Ernst  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bijdrage groep 1 en 2 





  



 



 


