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Inleiding meester Peter 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Dit wordt het laatste Trekpaard vanaf deze locatie. 
De locatie waar vanaf de jaren‘70 de Huifkar heeft 
gestaan en waar veel oud-leerlingen (hopelijk) 
goede herinneringen aan hebben. Dezelfde oud-
leerlingen brengen ondertussen hun kinderen ook 
weer naar de Huifkar. En dat ervaren we als een groot 
compliment! 
 
In de eerste periode van de Huifkar zag het geheel er 
een beetje anders uit. Op meerdere plekken in dit 
Trekpaard staan foto’s uit 1978…. De speeltoestellen 
zagen er toen ook een beetje anders uit.  
Op de foto hiernaast ziet u nog duidelijk de licht-
koepels waar de Huifkar haar naam aan heeft 
ontleend. En ziet u ook dat de hoofdingang zoals we 
die nu hebben, toen nog niet bestond? 
 
Op dit moment ben ik zo’n 2 ½ jaar aan de Huifkar 
verbonden en in die korte tijd ben ook ik – eerlijk 
gezegd – erg gehecht geraakt aan het gebouw. 
Typisch jaren ’70 / ’80 bouw, maar niet met een 
strakke vorm. Het gebouw had uitstraling, al was het maar vanwege de vele ruimte er omheen en het toneel als 
middelpunt. Kortom, er liggen heel veel voetstappen van heel veel kinderen in  en rond het gebouw. 
 

Nu is het tijd voor iets nieuws……  een nieuw 
KindCentrum!  Nieuwe kansen, andere mogelijkheden 
en ik ben ervan overtuigd dat ook in dit gebouw weer 
mooie herinneringen gemaakt gaan worden. Voorlopig 
voelt het nog onwennig en moet er nog veel gebeuren. 
Maar dat geeft niet, we gaan er starten en de rest komt 
vanzelf. 
 
Vanaf de kerstvakantie gaan zowel de Poort als de Til 
gebruik maken van dit gebouw terwijl hun school-
gebouwen verstevigd worden. Daarna gaat de school, 
hoogstwaarschijnlijk, tegen de vlakte en zullen er (en 
dat is mijn inschatting ) woningen gebouwd gaan 
worden. Maar zover is het nog lang niet! 
 
Elders in dit Trekpaard zal ik iets meer vertellen over de 
opening van het KindCentrum. Of het allemaal kan 
zoals we dat hebben bedacht, dat is nog even de 
vraag. We houden u in ieder geval op de hoogte. 
 
Ik zie en spreek u graag in het nieuwe KindCentrum!! 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Peter van de Bult  
 

http://www.obsdehuifkar.nl/
http://www.obsdehuifkar.nl/
mailto:obsdehuifkar@marenland.org


Schoolfotograaf 
 

Op donderdag 8 oktober aanstaande is de schoolfotograaf 
weer op de Huifkar om alle kinderen en de groepen weer op 
de gevoelige plaat vast te leggen…. 
 
Deze keer zal het toch anders zijn, want bijvoorbeeld een 
teamfoto wordt wel een uitdaging als iedereen op 1,5 meter 
moet staan. 
 
Ook kunnen we dit jaar niet de broertjes en zusjes die NIET op 
de Huifkar zitten niet op de foto zetten. Helaas mogen we nog 
geen ouders toelaten in de school, dus worden alleen de 
broertjes / zusjes gefotografeerd die op de Huifkar zitten. We 
rekenen op uw begrip hiervoor. 

 
Kunt u ervoor zorgen dat de kinderen kleurige kleding aan hebben? Dat staat altijd mooi! 
 
Opening KindCentrum 
 
Natuurlijk zouden we het liefste het nieuwe KC feestelijk met alle 
toeters en bellen openen en aan u laten zien…. 
 
Of dat gaat lukken, dat weten we niet. Wat we wel weten is dat 
de opening op maandag 26 oktober met de wethouder en 
genodigden niet doorgaat. In deze situatie vinden we dat niet 
verantwoord. Dat betekent niet dat we alles gaan aflasten. We 
verzamelen nog steeds gewoon op de “oude” locatie. We 
nemen afscheid van het gebouw en gaan, vergezeld van de 
fanfare in een lange optocht naar de nieuwe school. Daar 
aangekomen zullen we de kinderen kort toespreken en daarna 
gaan we “gewoon” starten.  
 
De “Open dag” op vrijdag 23 oktober krijgt ook een andere 
invulling. We gaan de kinderen uitnodigen om hun school en hun 
klas te komen bekijken. Helaas kunnen we ouders nog niet 
uitnodigen, maar die gelegenheid gaat zeker nog komen. 
 
 
Sint Maarten 
 
 
Een aantal ouders heeft gevraagd hoe wij dit jaar met Sint Maarten 
omgaan op 11 november….  Zoals elk jaar gaan we met de kinderen 
wel een lampion maken, we vinden dit een belangrijke creatieve 
activiteit die we gewoon door laten gaan. Het is aan u als ouder om te 
bepalen of u, gezien de omstandigheden, het verantwoord vindt om 
uw kind(eren) de deuren langs te laten gaan.  
 
 
Even voorstellen 
 
U weet dat op dit moment nog een paar collega’s voor langere tijd ziek gemeld zijn. Gelukkig gaat het alweer 
een stuk beter met juf Tessa en juf Joke! Ze zijn op meerdere momenten in de week weer op school om ons te 
ondersteunen en op afzienbare termijn zullen ze ook weer de lessen gaan oppakken!   
De stem van juf Frieda functioneert nog steeds niet naar behoren. Ze is ter ondersteuning aanwezig en het is 
even afwachten hoe het verdere verloop zal zijn. 
 
Tot die tijd zijn we blij dat we hele goede vervangers in huis hebben in de personen van juf Danique ( groep 3 ), 
juf Noor ( groep 6 ) en meester Aldert ( groep 6 en groep 4/5 ). In dit Trekpaard stellen zij zich even aan u voor… 
 
 
 



 
Hallo allemaal,  
 
Ik loop inmiddels al een tijdje op de Huifkar rond, de kans dat u me al eens 
tegengekomen bent, is dan ook best groot. Toch heb ik me nog nooit voorgesteld, dat 
wordt dus hoog tijd.. 
Mijn naam is Aldert Läkamp, ik ben getrouwd met Ellen en samen hebben we een zoon 
Jurgen (14) en een dochter Isabel (11) in Appingedam. Ons huishouden bestaat verder 
uit een hond, twee cavia’s en een aquarium vol vissen. Naast het wandelen met de 
hond, mag ik ook graag fietsen. Met name op de racefiets en mountainbike. 
 
Afgelopen twee jaren heb ik de verkorte PABO gedaan om me vanuit het bankwezen te 
laten omscholen naar het vak van leraar. 
Mijn stages van het laatste jaar heb ik ook doorgebracht op de Huifkar. 
Ik ben binnen Marenland werkzaam in de flexpool en ben tot nu toe op maandag en 
dinsdag werkzaam in groep 6 en de overige dagen van de week sta ik in groep 4/5. 
Heeft u nog vragen, schiet me gerust aan op het schoolplein. 
 
Een vriendelijke groet, 
Meester Aldert 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Hoi.  

Ik ben Noor, 24 jaar. Oorspronkelijk kom ik uit Tilburg en ik ben voor mijn studie vertrokken 
naar het hoge noorden. Ik woon sindsdien met veel plezier in Groningen, met mijn partner en 
twee garnalen. Ik heb de PABO gedaan aan de Hanze Hogeschool en ben daarna gelijk aan de 
slag gegaan. Vanaf februari 2020 sta ik voor groep 6 van OBS de Huifkar. Dit doe ik met veel 
plezier!  

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Hallo allemaal! Ik ben Danique Haveman en ik ben 
24 jaar. Ik woon samen met mijn vader en broertje 
in Ten Boer.  
Vorig jaar heb ik mijn LIO-stage mogen doen in de 
combinatie groep 3/4 van OBS De Huifkar. Dit 
jaar mag ik als afgestuurd leerkracht onderdeel 
uitmaken van het team.  
 
Ik zal te zien zijn in de groepen 1/2a (op de 
woensdag) en 3 (op de maandag en dinsdag). 
In mijn vrije tijd dans ik heel graag. Ik volg lessen 
in verschillende soorten dansstijlen, zoals HipHop, 

modern en tapp. Daarnaast bezoek ik graag concerten en musicals.  
 
 
 
 
 
 



Even voorstellen deel 2 
 
Hallo allemaal, 
 
Een aantal hebben mij misschien al een keer gezien in school of van mij 
gehoord door verhalen van de leerlingen. Maar laat ik mijzelf even 
voorstellen: 
 
Mijn naam is Mirthe van Vliet en ben 18 jaar. Ik ben student op het ROC 
Menso Alting College in Groningen en zit in het laatste jaar van de 
opleiding onderwijsassistent. Ik loop op dit moment met veel plezier 
stage in groep 3 bij juf Wijdi, juf Frieda en juf Danique op de dinsdag, 
donderdag en vrijdag. Samen hopen we er een gezellig en leerzaam 
schooljaar van te maken.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Misschien wel een nieuw gezicht voor u/jou, daarom is het fijn om mijzelf even voor 
te kunnen stellen. Ik ben Lourien Dekens, 19 jaar en volg de opleiding 
onderwijsassistent op het Menso Alting. Ik zit nu in mijn laatste jaar en dit bestaat 
vooral uit het doen en leren vanuit de praktijk. Op de dinsdag, donderdag en vrijdag 
ben ik in groep 7 bij juf Charissa in de klas. Zo ondersteun ik de leerkracht maar help 
ik ook de leerlingen door uitleggen en met ze samen te werken. Nu ben ik hier een 
maand en heb het nu al ontzettend naar mijn zin! Ik hoop dit jaar nog meer bij te 
leren, maar ook plezier te hebben met de kinderen en de collega’s van ‘de Huifkar.’   
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Gevonden voorwerpen 
 
We hebben op school nog heel veel gevonden voorwerpen liggen. Die gaan we niet meenemen naar de 
nieuwe school. Mocht u thuis nog kledingstukken missen – u kunt het zo gek niet bedenken – dan zou ik zeker 
even vragen of uw kind (eren) even de stapel langs wil lopen. Natuurlijk kunt u ook even met de leerkracht 
overleggen. In de loop van de week gaan we alles opruimen. 
 
 

 


