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In dit allerlaatste Zwaluwnieuws van 2021 leest u over:
●
●
●

Afscheid van het onderwijs
Een onverwachte feestweek
En dan is het opeens….

Afscheid van het onderwijs
Ruim 45 jaar geleden (45 jaar en 5 maanden om precies te zijn) begon ik als juf van groep 4
op De Horizon in Amstelveen. Ik was 19 jaar en stapte op 10 augustus een groep met 36
kinderen binnen. Het werd het begin van een lange carrière in het onderwijs, een fantastisch
vak, dat nooit saai is omdat geen dag hetzelfde is! In die jaren heb ik aan alle groepen, in
allerlei combinaties les mogen geven, ben ik intern begeleider geweest, adjunctdirecteur en
nu alweer 14 jaar directeur. Het vak leerde ik op de Horizon bij Albert Hottinga; een “Jena
van Plan” school, later toen mijn kinderen naar de Horizon gingen, vertrok ik naar een echte
Jenaplanschool in Amsterdam. En toen belde Frank van Bergen of ik zin had om leerkracht
op De Zwaluw te worden. Na één gesprek was ik “om” en ik heb geen dag spijt gehad van
deze stap. Het is een groot voorrecht geweest om 21 jaar op De Zwaluw te mogen werken,
waar saamhorigheid en betrokkenheid sleutelwoorden zijn. Die cultuur “zit in de muur“ zeg ik
altijd en ik weet dat mijn opvolger Karine Emons voor precies dezelfde cultuur gevallen is. Ik
draag de school dan ook vol vertrouwen aan haar en mijn team over.
Een onverwachte feestweek
Helaas, op dinsdag 14 december was er weer een persconferentie en waar we al bang voor
waren gebeurde ook: opnieuw een schoolsluiting voor het basisonderwijs. Dat betekende
voor mij dat ik een week eerder afscheid moest gaan nemen van mijn school en dat door de
strikte regelgeving er natuurlijk helemaal niets mogelijk was. Ofschoon… lees onderstaand
verslag en oordeel zelf!
Woensdag 15-12
Diep in gedachten verzonken liep ik woensdagochtend naar de voordeur: “Oke wat moet er
gebeuren… mail uit voor de noodopvang, overleg met het team, vergadering via meet met
de andere directies, overleg met KSH…” zo diep in gedachten dat ik niet eens merkte dat er
boven de entree van de school een grote ereboog hing met lichtjes, heel veel koffiebekers
en 2 sterren: Ingrid en op de tweede 65 Pensioen. Maar toen ik de sleutel in het slot stak
zag ik een bordje met W

doe he me elkaar SAMEN

bij de thematafel en tot mijn

verbijstering hing de hele hal vol met slingers, foto’s en kaarten en was er op de plaats van
de thematafel een compleet strand gemaakt - met palmen, een terrasje, zand, schelpen, de
zon en de zee op de achtergrond en…. een wegwijzer met allemaal bordjes met uitspraken
die ik blijkbaar vaak doe: OMG! kon ik alleen maar uitbrengen (stond ook op een bordje
trouwens). Wat een verrassing! Desiree kroop met camera onder een tafel vandaan en al
mijn collega’s kwamen uit de lokalen. Verrassing!! Hadden ze samen met 3 ouders (Astrid,
Pauline en Marije dank jullie wel!) na de persconferentie met elkaar ingericht! In mijn kantoor
ging het feest gewoon verder: een hangmat met flamingo en toekan aan het plafond, zand
en schelpen op de grond en i.p.v. een bureaustoel stond er een strandstoel voor m’n
computer. En toen moest het koken en bakken voor de kerstbrunch nog beginnen! In alle
groepen werd iets klaargemaakt voor alle kinderen van de school: in groep 1/2 versierden de
kinderen koeken, in groep 3/4 werden gezonde groentespiesjes gemaakt, in groep 5/6
zorgden de kinderen voor gevulde eitjes, in groep 6/7 mocht er bij toerbeurt in de foodtruck
van juf Martje worden geholpen en groep 7/8 zorgde voor monchoutaartjes in een glaasje
als toetje. Het was door corona anders dan gewoon, maar het was intiem en reuze gezellig!

Donderdag 16-12
7.45 uur: naar school. “Neem nog even koffie“, zei Ruud toen ik m'n jas aan wilde trekken.
Nou nee, niet echt, dan wordt het te laat. Maar hij bleef
(hoogst irritant!) aandringen en net toen ik de deur uit
wilde gaan werd er gebeld. En daar stond René met
een elektrische tandem! Deze dag hoefde ik niet zelf te
fietsen, maar mocht ik met hem mee achterop de
tandem. Bijzonder om niet te kunnen sturen en wel te
fietsen!
Op
school kwam Karine Emons, de nieuwe
directeur, op bezoek, kwam de wethouder
met bloemen, gingen we samen met hem
voor de school op de foto. Het verslag
stond gisteren in het Amstelveens
Nieuwsblad.

Vrijdag 17-12
Weer mocht ik niet op mijn vaste tijd naar school, want ik werd later verwacht. Ruud zou me
wel even een slinger geven naar Nes. Dat hebben we niet gehaald, want op de Middenweg
stond een tractor klaar met Ingrid van Blaaderen achter het stuur! Zij reed naar de Ringdijk
waar alle kinderen van De Zwaluw ons zwaaiend met vlaggetjes stonden op te wachten!
De kleuters waren diep onder de indruk dat hun juf de tractor bestuurde en Dean vroeg zich
hardop af of dat mijn auto was. Op school mocht ik van klas naar klas en in alle groepen
hadden de kinderen iets voorbereid. In groep 1/2 was er een liedje voor me gemaakt, in
groep 3/4 deden we samen een spel en een “just dance“dansje, in 5/6 “schuilnaampje”, in
6/7 waren er moppen en raadsels, dansjes, een prachtige brief van Viann, Owen vertelde
over zijn verzameling stenen, Lukas gaf een demonstratie karate, het was teveel om op te
noemen.
Door naar 7/8 waar er een afscheidsfeest werd gehouden inclusief discolichten,
Snollebollekes en polonaise! De ochtend werd buiten afgesloten met alle kinderen, het
Zwaluwlied en een prachtig cadeau: ik kreeg een kookboek met daarin van ieder kind het
lievelingsrecept, een vriendenboek bladzijde en een hele grote houten kist met daarin de
houdbare ingrediënten voor die heerlijke maaltijden. Ik ben er heel erg blij mee en iedere
keer dat ik een recept kook denk ik aan alle kinderen van de Zwaluw!
Daarna waren er oliebollen en warme chocolademelk voor iedereen en toen was het tijd om
naar huis te gaan voor de kinderen van groep 1 t/m 4. De ouders mochten niet naar binnen,
maar gelukkig heb ik buiten toch nog veel van hen gesproken of gedag gezwaaid. Datzelfde
deed ik om 15.15 uur toen ook voor de kids van groep 5 t/m 8 de kerstvakantie begon.
Ik ben deze plotselinge laatste week ontzettend door u verwend. Als ik om me heen kijk zie
ik heel veel lieve persoonlijke kaarten, chocolade, flessen wijn en bubbels, ik mag in een
hotel gaan logeren, uit eten gaan, er zijn bloemen, kerststukjes, kaarsen, boeken die ik
beslist moet lezen, een “schijt aan je leeftijd taart”:-) en van de ouderraad kreeg ik een
E-reader en een grote bijdrage voor de reis die Ruud en ik ooit nog hopen te maken naar
Nieuw Zeeland ... het is gewoon teveel om op te noemen. Heel heel hartelijk bedankt
allemaal!

Maandag 20-12
Weer mocht ik niet op de fiets naar school en weer stond René voor de deur om mij op te
halen. Dit keer gingen we helemaal op luxe, want er stond een PORSCHE voor de deur!
Nog nooit in een dergelijke auto gezeten, was ook weer een feestje, zo langs de Amstel!
Op school was het hele team + stagiaires aanwezig voor de noodopvang. Juf Liv deed
muziek met de kids en ondertussen werd er samen opgeruimd en schoongemaakt.

Dinsdag 21-12
Geen taxi vandaag! Gewoon naar school, waar weer iedereen er was en meester Martijn
een circuit in het Dorpshuis had klaargezet waar de kinderen van de noodopvang konden
spelen. Ondertussen besloot het team - voor het geval dat de lockdown langer gaat duren alvast voor de week na de kerstvakantie een programma te bedenken en afspraken over de
noodopvang te maken.
Wat we gaan doen weten we al, maar we hopen dat het niet nodig is en dat we op 10 januari
gewoon weer op school met alle kinderen kunnen beginnen.
Woensdag 22-12
Dacht ik dat er niets meer op het programma stond, hadden ze nog een spectaculair slot
bedacht! Want om 8:15 uur werd de buurt opgeschrikt door een brandweerauto die met
zwaailicht en sirene voor de deur stopte om mij op te halen! Iedereen weet nu in
Middenhoven dat ik gestopt ben met werken!
De rit naar Nes over de Nesserlaan en langs de Amstel was prachtig en in Nes ging de
sirene weer aan! Mijn collega’s stonden op de hoek om me op te wachten, de foto’s zijn erg
leuk geworden! In de noodopvang werden er appelflappen gebakken en spelletjes gedaan
en ondertussen werd er opgeruimd en verder voorbereid.

En dan is het opeens….
23 december … Het bewogen jaar 2021 is bijna voorbij en daarmee ook mijn tijd op De
Zwaluw, waar ik in 2000 ben ik begonnen als juf van groep 3/4. Ik viel voor de
kleinschaligheid van de school en de betrokkenheid van het team bij de kinderen, de ouders
en bij elkaar. Die sfeer en saamhorigheid kenmerken nog steeds deze school en maken De
Zwaluw uniek. Met heel veel plezier werkte ik als juf en na een paar jaar vroeg de directeur
me om de zorgstructuur van de school verder te gaan organiseren en werd ik naast

groepsleerkracht ook de intern begeleider. Toen door omstandigheden mijn directeur uitviel,
leek het vanzelfsprekend dat ik hem zou vervangen. Weer een nieuwe ervaring!
Bij zijn terugkomst werd ik een “mix” van Intern begeleider, groepsleerkracht en adjunctdirecteur. Ook leuk! Maar de grootste uitdaging kwam toen mijn directeur besloot te
verhuizen en een nieuwe baan te accepteren. Ik werd gevraagd te solliciteren om echt de
directeur van De Zwaluw te worden. In 2007 begon ik aan die nieuwe stap en dat heb ik
mogen doen tot nu: december 2021. Het zijn fantastisch mooie jaren geweest waarin we
samen een onderwijsconcept ontwikkeld hebben dat veel kinderen “past”.
Ik vind het nog steeds heel erg fijn om op De Zwaluw in Nes te werken en misschien is het
daarom wel het beste moment om te stoppen; als je het nog steeds heel erg leuk vindt!
Mijn dochter zei deze week: “Mam, weet je dat jij eigenlijk al bijna je hele leven op school
zit? Vanaf dat je 4 jaar bent! Misschien wordt het tijd dat je eens ‘n keer van school af gaat?”
En dat ga ik nu doen. Niet makkelijk, (loslaten is niet m’n sterkste kant), maar met dit team
en met Karine Emons als opvolger blijft De Zwaluw gewoon de allerleukste school van
Amstelveen.
Ik bedank u allemaal voor uw vertrouwen en we gaan elkaar vast en zeker nog tegenkomen,
als ik door Nes fiets of wandel, bij de afsluiting van een thema, tijdens het dorpsfeest als er
pannenkoeken gebakken worden en natuurlijk bij de musical van groep 8!
Voor nu wens ik u fijne feestdagen en voor 2022 gezondheid en geluk. Heb het goed samen!
Ingrid Poelstra

