
Deze krant verschijnt onder verantwoordelijkheid van de kinderredactie. □e kinderredactie is sa- 
mengesteld uit vertegenwoordigers van alle scholen in de buurt.

Het was in het algemeen wel leuk op "het Roer", 
alleen stonden we wel eens voor haas.

Het thema van deze’krant 
is 'communicatie'. A lle kleuter- 
en lagere scholen hebben de 
laatste weken aandacht aan dit 
onderwerp besteed.

Wij zijn naar Klas 3 en 4 ge- 
weest. Klas vier was een beetje 
druk. Tanzor en Erik waren druk 
bezig met Brahim.
De meisjes waren best wel rustig, 
Dennis en Brahim gingen steeds 
vragen stellen aan de meisjes 
omdat de jongens steeds klierig 
waren. En de meisjes niet.
De meisjes zijn altijd lief.
De jongens zijn altijd vervelend.

Monique/Natalie
Hebronschool

Petra, Dodo, Paulien en ik gin 
gen naar de eerste klas. om 
vragen te stellen voor de 
krant. De juf was net aan het 
vertellen dat wij zo zouden ko- 
men. Ze zei: "Daar zijn ze al, 
laten we maar in de kring gaan 
zitten." Iedereen liep naar de 
poppenhoek en ging daar in een 
kring ؟itten. Wij ook. We stel- 
den ons voor. En we zeiden 
daarna waarom we kwamen. Veel 
kinderen snapten hst niet. Ds
juf legt het nog een k e e r  u i t .  
Deze k e e r  sn a p te n  ze h e t  w e l.  
Lr- werd een *rimf'de krxrTg J t t  -
gestuurd. Petra ٠٨ ik stelden 
omstebeurt de vragen. Dodo en 
Paulien schreven de antwoorden 
van de kinderen op. Als de kin- 
deren iets niet snapten leg- 
den wij het uit. lenminste dat 
probeerden we uit te leggen.
De juf hielp oms ermee.
De meeste kinderen vonden het 
leuk dat we gekomen waren.
Haar waarom ze dat leuk vonden 
wisten ze niet zo goed.

Pieternel.

De kinderredaktie.

Zo werkt de

kinderredactie

□e inhoud van de krant 
over communicatie:

□e kinderredactie blz. 1
Communicatie middefen 
Ver$lag Spaarndammerschool 

en de Veulens blz. 2
^ m m u n ic tie? M؛؛ ^ w ie ?  
Verslag van het Roer blz. 3 
Elkaar wel begrijpen 
Verslag Hebronschool blz. 4 
Elkaar niet begrijpen blz. 5 
Spelletjes over communicatie 
Verslag Paulusschool en 

Elisabeth/pimpeloentje
blz. 6

Buurtnieuws
Spaarndammerbuurt pag. 7 
Buurtnieuws

Zeeheldenbuurt pag. 8

Deze twee jongens doen vervelend tijdens het interview.Khadya interviewt twee kinderen uit de vijfde klas. 
(Spaarndammerschool)
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PE POST

De postbode gooit de brieven 
!٨ de brievenbus en de donald 
duck en de weekamp en nog 
veel meer. De postauto is heel 
vol. De postbode loopt met een 
kar. Hij verkoopt ook stripboe- 
ken.

Paulusschool klas 2 
Dennis en Fuat

س س م
Duncan en Nouredine vertel- 
den dat ze: 1. Winkeltje 2. Grab- 
belen 3. Roodkapje 4. Raad- 
spelletjes hadden gedaan. 
Marcel en Natasja hebben een 
tekening gemaakt over een 
meisje dat naar school liep. 
Khadya heeft ook een gesprek 
gehad met Cleo en Bianca. Ze 
vertelden dat ze bij ju ffrouw  
Heuvelt gespeeld hadden over 
een koning en een prinses. Ze 
hadden ook gespeeld dat ze el- 
kaar een knipoogje moesten 
geven.
In het speelkwartier spelen ze 
verstoppertje, tikkertje, peper 
en zout, jongen en meiden pak- 
kertje en ze spelen met de glijb- 
aan en het hobbelpaardje.

moesten wij er een beeldschrift 
van maken.
We hebben ook spijkerschrift 
uit Assyrië getekent. We heb- 
ben ook Braille schrift gemaakt. 
Braille is een schrift voor blinde 
mensen. Blinde mensen heb- 
ben ook een stok en een hond. 
£٢ bestaat ook vlaggentaal.

Karin en ل ه ا س ة
Veulens en Spaarndammer- 
$€ ؛١٥٠ ), klas ٦

Khadya heeft met ju ffrouw  Ans 
gewerkt in een klein hoekje. Ze 
moest steeds twee kinderen 
van de kleuterschool vragen 
stellen. De vragen werden over 
de spelletjesmiddag gesteld.

municatie betekent, en dat is 
met iemand iets doen, bv. naar 
de film  kijken.
Wat hebben ju llie  in de gym  
over het projekt gedaan? 
Kranterees, twisten en tekenin- 
gen en pannekoeken gegeten 
en limonade gedronken.
Ik zit in de 6de klas. Onze klas 
heeft een projectschrift over 
communicatie. £٢ staat in: wat 
COMMUNICATIE is. 
Verkeersborden zijn ook com- 
municatie. We hebben ook les- 
sen met vragen gemaakt, bijv. 
De Koeriers en Tussen de slang 
en de hond.
We hebben ook beeldschrift 
gemaakt.
De ju f gaf ons een zin en dan

pannekoeken gegeten, teke- 
ningen gemaakt van dat ieder 
wat moest doen.
Hebben ju llie  al tekeningen 
٧٠٥٢ de aktiekrant gemaakt? 
 -want een oma en d'r doch ,ول
ter stonden aan de telefoon te 
praten. En ik heb m etTouria  en 
Petronella uit de 5e klas ge- 
werkt. En ze zitten op de 
Spaarndammerschool.

Moenie en Saskia uit klas 4a. 
Spaa™^ammersc^ool

Wat deden ju llie  in het pro jekt? 
In de kring zitten en daarna 
over het woord  communicatie 
praten wat dat betekent en la- 
ter dat ze dan weten wat com-

Wat deden ju llie  in het projekt? 
Schrijven, spelletjes en nog 
leuke gebarentaal gedaan en 
met meneer Brandsma (dat is 
een blinde meneer), braillety- 
pen gedaan en naar de PTT ge- 
weest

Wat deden ju llie  ٠٧٠٢ commu- 
nicatie?
Met Helma toneelstukjes ge- 
daan met gebaren.

Wat hebben ju llie  in de spellet- 
jesm iddag gedaan?
Een spelletje met schoenen, 
bewakertje gedaan en krante- 
rees en twisten  in de gymzaal 
en marokkaanse blindemanne- 
tje gespeeld en limonade en

geheimschrift van Wille- 
mijn

ga je strams mee naar de 
speeltuin?
7,110,5 19,20,18,1,11,19 13,5,5
14,1,1,18 4,5
19,16,5,5,12,20,21,9,14?
ag ej skarts eem raan ed niut-
leeps?

Amsterdam, 17-2-'82

Lieve oma,
ik vin je zow  lief.
ik kom  wel is bij jouw.
maar wat ik eerst wil vragen
hoe gaat het met je.
met mij gaat het goed
en op school hep ik de
brief geschreven
met de hond gaat het ook
goed. Nou dag. Nou daaag
en nog groetjes en veel
liefs van Regina.

ءء ه ك £ع,

Lezen, opbellen, schrijven, kijken...

ب م ب

C o m m u n ic a tie  - T e le fo n e re n  - b lanco
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Adressenboek onze
klas.

258178 Belhaj. K. R oggeveenstraat

259123 Berg. R.H.P.J. van  den  Ba- 
ren tsp le in  93/1 

245532 Boon  M .S.G.A. Barentsstr.

277944 Camera N.E.I.D irk Hartog- 
straa t 45/3 

238964 D uike rs loot M.C.M . W ester- 
doksd ijk  53 

228260 Eggert. p. D irkha rtogstraa t

El Bazi. F, T asm anstr 35/1 
256613 Fijlstra. M.P. □ ik  H artogstr 

31/hs
Gelem ل . ., A e rt van  Nesstr

129581 G ruppen. p. A lla rd  Pierson- 
straat 8 hs 

822495 Hessels. ٥ . N ova  Z em blastr. 
175/2

933862 H ofm an. R. V ro liks tr 144/3 
Kharam isch. A. Bokking- 
hangen  15 

247185 K a p e rs  R.J.A.J. Rogge- 
veenstraa t 137/3 

226522 L ieuw  Kie Song, C.V. Hout- 
m ankade  85/3 

843515  Luis ing. A. Nova  Zem bla- 
straat 155/2

^ ٧١٧٨٦^٧؛ (. Ş. R oggeveenstr 
10

245248  ^ ٠٨٦؛  E.E. V. H eem skerkstr 
14/2

243385  Roo. ل . ^e, V ie rw indens tr  
14/2

241674  S chonagen  M.D. Bokking- 
hangen  17 

848311 S choum ans  A.J.L. Nova  
Z em b las tr  141/1 
Steen, s van  der, □ irk  Hart- 
o g s tr 32/1 

277262 S tubbe  F.J. W este rdoksd ijk  
2^718^  W itte . p. de, Barentszstr 

266/2
244543  W uurm an . S.A. Haarlem - 

m erp le in  39/1

B unschoten  —  03499
5403 K lunde r A.T.J. O oste rs tr 4/1

naar onze moeder.
Wie weet wat de andere klas- 
sen hebben gedaan? Gere- 
kend, verf omgegooid, een to- 
neelstuk, naar een andere tele- 
foon kijken.
Vinden ju llie  dat leuk werk? 
Eén zei: nee, omdat we brieven 
moeten schrijven en tekenen 
over de post en één zei: ik wel, 
want schrijven ؛s leuk. 
Sommigen vinden het wel leuk 
maar wisten niet waarom. Pe- 
tra en Dodo vonden het niet 
leuk in de eerste klas, omdat ze 
zo vervelend waren. En ze von- 
den het wel leuk in de kleuter- 
klas
En Pieternel vond het in alle 
klassen leuk.

kaar om  te gaan.
—

het roer
Petra en □odo en Pieternel zijn 
op visite geweest bij 2 kleuter- 
klassen en de 1e klas. Ze heb- 
ben vragen gesteld en ant- 
woorden  opgeschreven. Hier 
een paar vragen en antwoor- 
den:
Wat is communicatie: De eer- 
ste klas zei: over de post praten 
en een leuke brief aan mama 
schrijven.
Wat hebben ju llie  gemaakt? 
Een tekening van toen we  za- 
ten te praten in de kring over de 
post. En een brief gestuurd

Maandag 9 uur, 8 februari.
De vragen ٨^٧  klas vier 
Ja, we zijn in het buurthuis ge- 
weest in vier groepjes. We 
moesten uit tijdschriften knip- 
pen. Wel leuk.
We plakten telefoon, televisie, 
bakkie. Toen kregen we diktee. 
Vorige week in de kring met ju f 
Rieke een beroep gespeeld. 
Ja? Ja! Toneel spelen met ge- 
barentaal. Dinsdag naar het 
buurthuis; we kregen de op- 
dracht om  een brief te schrij- 
ven.
We zijn er mee begonnen twee 
weken voor de krokusvakantie, 
op 9 februari.
Van vechten leer je niet veel. En 
je leert er niet van om  met el

2e: Vraag و : Hebben ju llie  ٨٠٤; 
iets moois over communicatie 
gemaakt?
Ja, een verhaaltje bedacht.

3e: Vraag 4: Hebben ju llie  ook 
een uitstapje gedaan?
Nee, wij mogen nog niet. Al- 
leen de hogere klassen.
Vraag 5: Waarom doet iedere 
school hetzelfde project? 
Meester: Er leeft bij de mensen 
een behoefte om  samen te 
werken. Ik zou het net zo prettig 
vinden om  alleen te werken. 
Dennis: Als er allemaal soorten 
projekten zijn raak je in de war.

Vraag 6: Wanneer (op wel- 
ke dag) zijn ju llie  begonnen?

ذ ١ ء
Juffrouw
Sieka
Hoe maakt u het Juffrouw. Met 
ons goed. Ik was zondag 21-2 
jarig. Ik had toen een Bruce Lee 
film  gezien. En ik heb veel ge- 
had. Hoe maakt Tarzan ٧ hond 
het? Maakt hij het fijn? Mijn 
nicht ging logeren bij ons. Juf- 
frouw, wij, mijn nicht ik en Jino 
kaarten de hele dag.
Mijn nicht heet Muriël Juf- 
frouw  ik heb bijna de puzzel 
van ٧ weekjournaal af. Ik vond 
die puzzel leuk.
Mijn nicht en ik spelen vaak 
volleybal. Dan krijgen we vaak 
ongelukken.
Op Carnaval vond ik het ook 
leuk toen we g i n g e n  dansen. 
Maar soms laten de jongens 
van de zesde klas je struikelen 
dat vond ik niet zo leuk. En ik, 
Jino  Feriana Muriël de hele dag 
dan doen we tikkertje. 
Juffrouw  dat was dan dan.
De groetjes en ook aan Tarzan. 
Afz. Roché Ketwaru

ik ben Timi en de 
trieng haaloo ik hep 
voor u een brief, dank 
u wel maar nu moet ik 
weg daaag postbode

zo zie ik er uit

Vragen en antwoorden 
van de hogere klassen

6e: Vraag 7: Hebben ju llie  al 
veel gedaan aan communica-

Vincent: Aardig wat. Van ge- 
schiedenis. En vlaggetaal ge- 
leerd. We zijn naar de posteri- 
jen geweest. Meester: We heb- 
ben ook een toneelstuk ge- 
maakt en aan de andere klas- 
sen laten zien.

5e: Vraag 2: Vinden ju llie  het 
project communicatie leuk 
werk?
Leuk. Het is leerzaam. We heb- 
ben nog nooit morse gedaan 
en nou leer je het.
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Er gaat nooit een nederlands 
kind met mij mee naar huis. Ik 
mag bij niemand op z'n ver- 
jaardag komen. Ikvind  het jam- 
mer dat ik daar nooit kom, 
maar ik vind  het ook jamm er 
voor hun.

HollandalI çocuklar 
benimle hiç eve 
gelmiyorlar. Ben hiç 
bir kimsenin 
gününe gitm iyorum . 
Ama çok yazıktır, 
kimsenin doğum  
gününe gilm iyorum. 
Bence çok yazıktır ona.

3



DE VRIENDSCHAP
Er was een gevecht op straat. Hop ل00لء  hoop Joop. Joop geeft 
Peter een stoot. Maar Peter is niet zo slap en geeft een tien keer zo 
harde te u g . Na die klap gaat Joop  gevloerd. Hij probeert nog te 
slaan maar Peter zit al op hem. Peter geeft nog een paar klappen 
en loopt weg. Iedereen loopt juichend om  hem heen. Waarom  
was het eigenlijk? Ach, hij speelde vals bij het knikkeren. De vol- 
gende dag zag Peter Joop weer. Hier heb je je knikkers terug. Be- 
dankt. Zullen we nog een keertje knikkeren. Mij best. Toen won 
Peter, hij gaf Joops knikkers terug. Toen won  Joop en gaf Peters 
knikkers terug. Ze gingen samen naar school.

م ر ص ل

ءممحآ; سا
Q s y u

Jeugdjournaal

Het jeugdjournaal is anders, 
roken is slecht.
brieven naar jeugdjournaal 
brengen.
Als de bus komt dan gooien de 
mensen hun sigaretten op 
straat.
De mensen roken en stoppen 
niet.
De mensen schrijven brieven. 
De mensen roken dagen.
De politie kijkt of er niets ge- 
beurt.
Of er geen taxichauffeurs ver- 
moord.
De Polen hebben geen eten. 
Polen hebben weinig geld. 
Militairen maken oorlog.

Hatice
Danelle

ق ع ه
Een meisje was verdrietig, ze 
was moe. Een paar jongens 
zijn naar het circus geweest, 
ook een paar meisjes. Ze vroe- 
gen aan Brenda of het leuk 
was.
Steven heeft buiten gespeeld 
met z'n broertje en Jemmy 
heeft gekaart met z'n 'broertje  
Jerry. Maar Jem m y  heeft ver- 
loren.
Keltum  heeft nieuwe sokken 
gekregen. Mohammed z'n 
broertje heeft ze gekocht. Het 
waren lange kousen. Keltum  is 
ziek geweest. Ze kreeg een prik. 
En Keltum  ze vader heeft een 
broek voor haar. Keltum  ze va- 
der is naar de tandarts ge- 
weest, heeft een tand uit laten 
halen.
De klas van Trudy gaat ook in 
de hogere klassen kijken. En 
gaan een toneelstukje spelen. 
Ze gaan deze week ook alle- 
maal spelletjes spelen met ge- 
barentaal.
Ze gaan nog een keer naar het 
postkantoor. En brieven schrij- 
ven en telefoneren.

racewagens in mijn kamer.' 
'M et deze racewagen kan je al- 
leen maar binnen spelen.' Hij is 
niet weggeweest 
De tekeningen van Ahdlou- 
ahab. Nigil zegt dat hij een 
schoorsteen ziet en een ladder. 
Wij denken dat Ahdlouahab 
een brug met een Marokkaan- 
se vlag heeft getekend. Bra- 
him : 'Hij is naar Marokko ge- 
weest in de vakantie.' 'Hij heeft 
een huis getekend.' Peter denkt 
dat hij naar zee geweest is. Ad- 
louahab: 'Ik heb gespeeld en ik 
ben naar mijn opa geweest.' Ze 
zeiden: 'Stond er een Neder- 
landse of een Duitse vlak op 
het huis van je opa?' 'De vlag 
was rood.'
□e kleuters.
□e klas van Trudy
Ze beginnen met de kring. Ze 
mochten allemaal iets zeggen 
over de vakantie. Een jongetje 
vertelde over een bomenwa- 
gen. Sommige  jongens kun- 
nen al heel goed vertellen. Een 
jongetje heeft Surinaams eten 
gegeten. Een meisje heeft bui- 
ten gespee l. Ze heeft ook bin- 
nen gespeeld.
Linda heeft ze haar geknipt. De 
meisjeskapper heeft het ge- 
daan.

gedaan. En dan moeten ze el- 
kaar begrijpen met de teke- 
ning. Ze moesten raden wat 
voor tekening ze hadden.
Als het niet klopt zegt die ene 
dat het niet klopt. En dat zegt hij 
het gewoon zelf wat het bete- 
kent. Omdat het fout is en het 
niet klopt.
Jurgen mag zijn tekening om- 
hoog houden.
'Hij is logeren bij z'n opa', zegt 
Gijsbert. 'Hij kijkt uit het raam.' 
'Hij speelt bij zijn opa buiten.' 
Jurgen: 'Ik speel ju ist met mijn

م ه ء م  m cuxa  Jh x j'lsu o ^ i / l e e k  p jj/h A v iM jc j,

mocht het touwtje  niet aan an- 
dere dingen stoten. En je 
moest het touM je  nat maken. 
Een dag later gingen we op een 
kladblaadje een verhaal maken 
over communicatie 
En dat verhaaltje van commu- 
nicatie moesten we aan de juf- 
؛٢٠٧١ «  laten zien en als de ju f 

het niet goed vond  dan moes- 
ten ze het overnieuw  maken. 
Een keer in het jaar doen alle 
scholen in de buurt samen één 
projekt. Dat betekent dat ze wat 
aan elkaar kunnen leren.
Ze zeiden dat ze al twee weken 
met communicatie bezig wa- 
ren. De ju f ging iets vertellen 
wat communicatie  betekent. 
Debora had het eerste geraden 
wat het betekend.
En ze hadden een radio en een 
t.v. gemaakt van karton.

Denis
Hebronschool

□e klas van juf Ennie 
□e kleuters

We gaan een tekening maken. 
Ze moeten een soort stripbroek 
maken. Ze moeten een teke- 
ning maken over vier dingen 
die ze in de vakantie hebben

De ٣ ^٨ ٧^٨  klas vier 
Ja, we zijn ؛٨  het buurthuis  ge- 
weest in vier groepjes. We 
moesten uit tijdschriften  knip- 
pen. Wel leuk.
We plakten telefoon, televisie, 
bakkie. Toen kregen we diktee. 
Vorige week ؛٨  de kring met ju f 
Rieke een beroep gespeeld. 
Ja? Ja! Toneel spelen met ge- 
barentaal. Dinsdag naar het 
buurthuis; we kregen de op- 
dracht om  een brief te schrij- 
ven.
We zijn er mee begonnen twee 
weken voor de krokusvakantie, 
op 9 februari.
Van vechten leer je niet veel. En 
je leert er niet van om  met el- 
kaar om  te gaan.
We gingen m et de derde klas 
een interview houden... Ze zei- 
den dat ze m et de ju f  een ver- 
haaltje gingen maken. We had- 
den ze namelijk gevraagd, wat 
deden ju llie ؛٠^٨   ju llie  waren 
begonnen.
Sommige kinderen zeiden dat 
ze niets leuks h ^ d e n  gedaan 
met communicatie. Andere 
kinderen vertelden dat ze in het 
buurthuis een telefoon van 
blikken hadden gemaakt. Je 
moest het touw  van de blikken 
telefoon strak houden en je
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Elkaar niet begrijpen

RUZIE

achterbank* 
op een grot(

Op ه و  
raden

٢٢٠ل ي  is mijn helft!” rie^ kies,
"NietusJ" zei Doortje.
■”Wellus!”
”Wellus, wellus, wellus..!"
Doortje en Lies zaten in de auto.
Vader zat voor, aan het stuur. Ze 
weg. De auto's reden daar hard.
”Stil toch, jullie,” riep Vader naar Lies en Door.
"Zo kan ik niet rijden!”
"Lies begon," zei Doortje.
"Nietus,” zei Lies,
"Wellus!”
"Nietus,” zei Lies kwaad. Ze gaf Door 
"Au. Die krijg je terug!”
"Pats!" Door sloeg Lies op haar wang»
Vechten op de bank achterin,
"Is het nou uit?" riep vader boos. Hij keek achterora. 
Zijn hand gleed van het stuur. Hij trok Lies van Door 
weg» En toen,,, juist toen remde de auto, die voor 
hem reed. Vader zag dat net te laat!
"Boem...!" Hij vloog er boven op. Gerinkel van glas. 
En meteen daarop klonk weer; "Boem!"
Een Fiat, die niet meer kon remmen, bonkte 
auto van vader op. Weer gerinkel van glas.

een ٧٦ »م - 

Gegil,

tegen de 
En

bestel-auto, die daar weer achter reed, botste op de 
Fiat. En een Ford schoot op de bestel-auto,
"Boem. Rinkel-deking!"
Gei-oei-oei! Wel acht auto’s vlogen op elkaar! Allemaal 
gedeukt. Overal glas. Getoeter. Geschreeuw.
De politie kwam. Die schreef alles op,
De agent keek Lias en Doortje heel streng aan,
"Ruzie, he?"
Doortje knikte. En Lies knikte.
”Ja, nu heb je spijt," zei de agent, "Maar dat is te laat. 
Acht auto’s zitten op elkaar. Acht auto's stuk en gedeukt!" 
Nog een bof. Niemand was dood, N.emand was erg 
g e w o n d .
Lies en Door gingen met vader in de bus naar huis. Ja, 
ze maakten لث0و  wel vaak ru^ie. In huis. En op ŝ؛ aat.
Maar nooit, n^it meer in de auto als Vader reed?
Wat dank je?
Nietus of wellus?

Toen de telefoon werd aangeslo- 
ten ging ze meteen met haar buur- 
vrouw praten, want die had ook 
een telefoon. ondertuss'en
gingen alle kinderen van die 
oude vrouw naar de telefoon en 
gingen belien, maar ze kregen 
hun moeder maar niet te pakken, 
omdat ze nog steeds met de tuur- 
vrouw door de telefoon aan het 
praten waso
En iedereen maar denken dat er 
wat gebeurd was.
En toen iedereen met kadootjes 
naar het huis ging van hun moe- 
der, werd er maar geen antwoord 
gegeven omdat ze nog steeds aan 
het bellen was.
Maar er had er é ê n  een sleutel 
en toen ze binnen waren, hing 
het oude vrouw^e net de hoorn 
op. En toen ze al haar kinderen 
zag zei ze; konden jullie niet 
bellen dat jullie nou kwamen.
Eet was een erg leuke film.

-
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Spelletjes

over

communicatie

heeft een brief aan zijn oma gesch-

klas ٦: Een tekening met een zin 
eronder.
Fatima van klas 2: Ja tekeningen,
brieven geschreven en een boekgelezen.
klas 3 — ؛
klas 4: Ja
klas 5: Kleine tekeningetjes heb- 
ben ze gemaakt.
klas 6: Ja, ze hebben iets gemaakt.

Waarom doet /'edere ههألمءء/ het- 
zelfde projekt? Waarom zijn ju llie  
eraan begonnen.
kleuterklas: Elvin vond het niet 
leuk, de rest wel. 
klas أ  —
Fatima van klas 2: Weet ze niet, 
س  ze ook niet.
klas 3: Omdat ze het leuk vonden, 
klas 4: Dan kunnen ze er met el- 
kaar over praten, ©mdat het moet 
van de meester.
klas 5: Eén zei, anders is het geen
scholenproject, een ander, anders
is het geen buurtproject. Eén zei
dat moest van de juf.
klas 6: Omdat ze het leuk vinden
(afspraak).

gen gemaakt als er geen commu- 
nicatie is, en als er gewoon com- 
municatie is. Ze hadden toen één 
projekt eruit gehaald: de telefoon, 
klas 6: Ja, ze hebben iets gedaan 
over de krant iets geplakt en gete- 
kend, oplossingen, puzzels, gekke 
verhalen goed opschrijven enz.

Vinden ju lliehe tp ro jectcom m uni- 
catie leuk werk? 
k le u te rk la s :  Ze vonden het leuk. 
klas 1: Ze vonden het leuk.
Fatima van klas 2: Weet ze niet. 
klas 3: Ja, omdat ze brieven schrij- 
ven en ze komen in contact met 
andere mensen, 
klas 4: Ja, gaat wel. 
klas 5: Ze vonden het leuk werk. 
klas 6: Ja leuk, een jongen niet, 
want dan moet hij hard werken.
Hebbenjullie nog iets moois (teke- 
ning, opstel, schilderij) over com- 
municatie gemaakt? 
kleuterklas: ©ver de postauto. Ze 
hebben brieven geschreven en 
naar het postkantoor geweest. Ze 
mochten zelf stempelen. David

We hebben alle klassen gein- 
terviewd. Allan en André die 
vonden de kleuterschool niet 
zo leuk want ze schreeuwen 
v؟ el. Sacha en ik Maria hebben 
de 1e, 4e, 5e en 6e klas gedaan. 
En Allan en André de kleuter- 
school en de 2e en 3e klas ge- 
riaan
W ij vonden het hardstikke leuk 
maar ik ben niet zeker of Allan 
en André het ook leuk vonden.

M aria

I n t e r v i e w  ( ( ■ e t e r s

Donderdag و uur gingen Allan en 
ik een interview  doen bij de kleu- 
ters. Toen wij in de klas kwamen 
zat de ju f voor te lezen.
We vroegen aan de ju f of we 
mochten interviewen. Dat vond de 
juf goed.
De ju f pakte een tafeltje en wij 
mochten er aan zitten. De ju f zei: 
beginnen ju llie  maar, tegen ons. 
En wij begonnen vragen stellen 
aan de kleuters.
Twee jongens verpesten het voor 
ons. Ze zaten er steeds doorheen 
te praten. Dat vond de ju f niet leuk 
voor ons.
Toen kwam  Ton foto's  maken.

أ, مم ا آ م «ت ا

قد م آل ومت ^ ؛ ا

فث;ة
آل د إ ر .

En toen hebben we nog een paar 
vragen gesteld. En toen gingen we 
weer naar school terug.

André

Hebben ju llie  al veel gedaan over 
communicatie?
Kleuterklas: Ze zeiden allemaal 
nee. Stevenie zei telefoon, 
klas 1: Nee, ze weten het niet. 
Fatima van klas 2: Nee, niet dat ze 
wist
klas 3: Ja, geschreven, brieven ge- 
stuurd, getekend, postzegels ge-maakt
klas 4: Een hele hoop, een uitwer- 
king over hoe een programma 
wordt gemaakt, en hoe er tv  komt. 
De studio tv  verhaal uitgetypt, 
klas 5: Een jongen niet, de rest 
wel. Ze hebben een verslag van 
ding en gemaakt over dingen die 
niet goed waren. Ze hebben din

6
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Comité Wijkverbetering Spaardammerbuurt, 
Spaarndammerstraat 143 tel: 82 58 53

Met onder$teuning van:
R. Porcelijn 
A. ٧. Workum

G. Eiswilder 
B. MorriënRedactie:

innenkort 

ons theater
□e onzekerheid rond de opening heeft er toe 

geleid dat er in het voorjaar van 1982 nog geen 
volledig ^^© ٨٦٨٦^٠٢ ^ in het Polanentheater wordt

gebracht.

□e Kültürele Werkgroep en de Aktiviteitenkommissie van 
het W.O.O. Spaarndam hebben er de afgelopen weken hard 

aan gewerkt om toch een zo gevarieerd mogelijk programma te 
brengen. Onderstaand overzicht is nog lang niet volledig. Let op 

de affiches en de publicaties in de stedelijke pers en de Aktiekrant.

Toneelgroep Japonika met 
HOOGHEID, UW  KAMEEL STAATVOOR
Een klucht ٧٥؛  met sjeiks, olie, geld en blonde 
huwelijkskandidaten. Genoeg ingrediënten voor 
een avond heerlijk lachen. Regie: Lou Mounoury.

Vrijdag 2 april 
en zaterdag 
3apr!l20.15uur 
zondag 4april 
14.00 uur

Toneelgroep Spotlicht met 
EEN DOOS VOL KRUIMELS
Een psychologisch blijspel van Neil Simon, verta- 
ling Josephine Soer, regie Jan van Looy.

Koffiekonsert ASKO

zaterdag 17 
april 20.15uur

Zondag 
١^ april
vrijdag 23 april ToneelgroepToet$steen
zaterdag 24 FOLKFESTIVAL
april آل  midda'ğs "Organisatie: Culturele Werkgroep. Met optreden 
en 's avonds van veel bekende folk-groepen, o.a. het 
 GeselscapGoet ende Fly.

Open avond Scholenpr^ekt
Maandag 
26 april

Kindervoorsteling
Woensdag 
28 april 
14.00 ٧٧٢.

zaterdag 1 mei Concert door Mieke Westra, zang en piano
٦7/18/19 juni Toneelgroep Triangel

PAASFEEST OP DE KINDERBOERDERIJ
Ook tijdens de Paasvakantie is de Kinderboerderij 'Spaarndam' ge- 
opend, dagelijks van 10.00 - 17.00 uur.
Er is gelegenheid voor paardrijles; de kosten hiervoor zijn /  5,—  
zondag's /  2,50.
Tevens organiseert zij op

1e PAASDAG 
GROTE EIERZOEKWEDSTRIJD

voor kinderen van 3-6 en van 6-12 jaar.
Voor de gelukkige vinders zijn leuke prijzen te winnen. Extra prijs 
voor de vinder van het

GOUDEN El
Komt allen!
Aanvang: 10.00 uur 
Toegang: /  1,—

Nieuws van de ouderwerk- 
groep

zelf of ze voor de bovenbouw  
nog een aktiviteit ernaast wil- 
len doen, of langer film  willen  
kijken (aktiekrant, andere 
school bijv.).
We maken nog een stencil 
waarop scholen zelf aan de OU- 
ders kenbaar kunnen maken 
wanneer ze film  gaan kijken. 
Ouders kunnen dan natuurlijk 
mee. Iedereen kan ook de hele 
film  komen kijken op 26 april, 's 
avonds in het Polanentheater. 
En 22 april, 's avonds in het 
Turfschip in de Zeehelden- 
buurt (Affiesjes worden nog 
opgehangen). Allemaal veel 
kijkplezier.

De Ouderwerkgroep.

De meeste klassen zijn inmid- 
dels gefilmd! Het geld is dan 
ook voor een groot deel op. De 
film s  worden per school ge- 
monteert, dat is ongeveer een 
h a lfu u rfilm
Het bezoekrooster voor het be- 
kijken van de film  is in d e  maak. 
De kijktijden worden  zo snel 
mogelijk aan de scholen door- 
gegeven. 13 april t/m  20 april 
gaan de veschillende scholen 
naar het Polanentheater.
De school is in 3 bezoekgroe- 
pen ingedeeld: kleuterklassen, 
onderbouw  en bovenbouw.
We kijken film , drinken limona- 
de en eten een kommunikatie- 
snoepje. De scholen beslissen

de iaeeen achter de Midden- 
school.

Meer kansen
Dat brengt ons bij het belang 
van de middenschool voor on- 
ze buurt. Wat is dat belang?
De Middenschool betekent dat 
de kinderen uit de arbeiders- 
klasse niet bijna automatisch 
op de LTS of de Huishoud- 
school terecht komen. Door de 
organisatie van de Midden- 
school wordt de keuze voor 
een bepaalde richting of be- 
paald beroep uitgesteld. Dat is 
een hele vooruitgang, want nu 
moet die keuze al gemaakt 
worden als het kind twaalf is. 
Daarnaast biedt de Midden- 
school meer mogelijkheden, 
om  de in het kind aanwezige ta- 
lenten te ontwikkelen. Kortom, 
de Middenschool biedt het ar- 
beiderskind meer kansen op 
beter onderwijs. De muzikale 
bijdrage, die een groep leerlin- 
gen leverden aan het histori- 
sche herdoopfeestje, vormde  
daarvan het levende bewijs.

Richard Bergman

DE MIDDENSCHOOL IS ER!
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Donderdag 4 maart was het dan eindelijk zover. Na zo'n tien jaar 
van argumenteren en strijd hebben wij nu dan een echte Midden- 
school voor onze buurt. Op die bewuste donderdag werd  tijdens 
een feestelijke bijeenkomst de nieuwe ٨١^^١٦  op het gebouw  aan de 
Jan van Galenstraat onthuld. De Scholengemeenschap Centrum/ 
Oud-West werd officieel de Middenschool Centrum/Oud-West.

ertoe geleid dat nu volledig 
vorm  kon worden gegeven aan

De onderwijsdeskundige Co 
Bakker, die vanaf het begin bij 
de strijd voor deze school be- 
trokken is geweest, noemde 
het in zijn bewogen historisch 
overzicht 'een heel groot won- 
der dat er nu een Midden- 
school is'.
En dat is geen overdreven uit- 
spraak, als je verneemt welke 
hindernissen in de afgelopen 
jaren overwonnen moesten 
worden. Vele ouders uit de 
buurt en leden van de ا* ' " ‘'- 
groep Onderwijsverbetering 
Spaarndammerbuurt kunnen 
daarover meepraten. Vooral 
VVD-minister Pais deed ontzet- 
tend moeilijk. Demonstraties, 
manifestaties en een bezetting 
van het Ministerie van Onder- 
wijs, en ondertussen een kab؛- 

met PvdA-minister Van Ke- 
menade op Onderwijs, hebb£

uuren  dinsdagavond van 18.30 
to t 20.00 uur. Knollendam- 
straat 87, tel.: 829302 (tussen
14.00 en 16.00 uur).
Voorpost Bureau
Bestuurscontacten
Maandag en woensdag van
10.00 to t 12.30 uur. Tasman- 
s tr a a t  11A, tel.: 5523471. 
Zuigelingen- en kleuterzorg 
GG en GD, Westerpark 2, tel.: 
829344.
Gezinsverzorging
Humanitas, Vossiusstraat 6, 
tel.: 768181.
Thuishulp
Oranje Nassaulaan 39, tel.: 
731373/730111.
Protestants Sociaal Centrum
Keizersgracht 647, tel.: 229822.

De buurtbewoners en winke- 
liers van de Spaarndammer- 
buurt, willen  wij via deze krant 
heel hartelijk bedanken voor 
hun geldelijke bijdrage op de 
steunlijsten voor de herden- 
king van de februaristaking in 
de donkere jaren 1940-1945. 
Totaal opgehaald; bloemen 
—,م 210  en comité /  279,70 dat 
is een totaal van /  489,70.

Namens: Mien v/d Meijden 
Mevr. Volkers.

Wijkverpleging
Ma. t/m  vrij. tussen 13.00 en
14.00 uur. Zaandijkstraat 13, 
tel. 840031.
Wijkpost voor Bejaarden
Maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag van 9.30 to t 11.00 
uur. Spaarndammerstraat 141, 
tel.: 829694.
Opbouwwerk
Maandag en dinsdag van 10.00 
tot 12.00 uur, verder telefo- 
nisch. Polanenstraat 174, tel.: 
860578.
Comité Wijkverbetering 
Spaarndambuurt
c w s  tel.: 825853. 
Spaarndammerstraat 143. 
Spreekuur: maandag en don- 
derdag 9.30-11.30
School Maatschappelijk Werk
ABC, 1e Nassaustraat 5, tel.: 
860324 - 860346-
Advokatenkollektief Spaarn- 
dammerbuurt
Knollendamstraat 11-13, Post- 
bus 14732, 1001 LE Amster- 
dam. Tel. : 868687.
Spreekuur: maandag van
16.00 to t 18.30 uur. Spreekuur 
Bokkinghangen; Dinsdag van
19.00 tnt71-nnıııır-

Sociaal Raadsman
Maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag van 9.00 tot 12.00

ADRESSEN/
SPREEKUREN

Het Maatschappelijk werk- 
team.
voor de Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt.
Dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 10.00 to t 11.30 uur. Pola- 
nenstraat 1, tel. 842530.

Buurthuis Maatschappelijk 
Werk
Buurthuis Verzet.
Maandag van 10.00 tot 11.30 
uur, woensdag van 13.30 tot 
15.00 uur en dinsdagavond van 
18.30 to t 20.00 uur. Hembrug- 
straat 156A, tel.: »?9770
Huisartsen
I. Bruin, Tasmanstraat 9, tel.: 
828552.

B. Goslinga, Soc. Medisch Cen- 
trum  Bokkingenhangen, Ba- 
rentszplein 65, tel.: 237417.
F. Garnier, Zaanhof 123, tel.: 
828996.
D. de Vries, Nassaukade 2, tel.: 
840133.
Spreekuren: afspraak maken
van 8.00-11.00 uur.
Avond  en weekend: Centrale 
Doktersdienst, tel.: 642111, uit- 
sluitend voor spoedgevallen.
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Vergaderadres: 't Turfschip, Roggeveenstraat 12, tel: 247589.

Secretariaat:G. H. Lasschüit, ٧. Heemskerkstraat 12 
Tel: 254664

Aktiekomitee 'Zeeheldenbuurt'
Eerdhyzen, Barentszstraat 256 Tel: 265914 .ل

Aans€hrijvingen Zeehelden- 
buurt___________________
Op 9 maart j.l. is er een overleg geweest met bewoners van enkele 
panden in de Zeeheldenbuurt, het AKZ, het ambtelijk apparaat, 
o.a.: de ambtelijjke projektgroep, BWT-Grondbedrijf, over de uit te 
brengen aanschrijvingen in het kader van het aktief aanschrijvings- 
beleid.
Ter tafel kwam  hoe de procedure is van BWT-vernieuwbouw  zowel 
naar de bewoners als naar de eigenaartoe. Hoe lang gaat het onge- 
veer duren, wat zijn de rechten van de bewoners bij mogelijke 
huurverhoging en horizontale splitsing?

Het kombinatieprojekt

De Zeeheldenbuurt ا ك  
mee naar de oplevering
Nog een paar weken ^٨ dan is het zover. Dan ^ ٨ het kombinatie- 
projekt aan het Zoutkeetsplein 4-6geopend worden. De zeehelden- 
buurt zal ^ ٨ beschikken over een schitterende akkomodatie voor 
de peuteropvang, de speel-o-theek en de uitleenpost bibliotheek. 
Naar verwachting zal de opening eind april plaatsvinden.

teit o ^  aanschrijvingen goed 
en snel uit te voeren.
Met dit gedoe schieten we dus 
niets op.
Wij eisen van de verantwoor- 
delijke wethouder dat hij zo 
snel mogelijk start met de aan- 
pak van de Barentszstraat en 
omgeving, in ieder geval nog 
dit jaar. Het is toch te gek dat je 
in 1982 zo met mensen om- 
gaat, ze jaren in onzekerheid 
laat zitten wat er met hun W O - 
ningen gaat gebeuren. 
Daarom... uitvoering van ach- 
terstallig onderhoud en voor 
zover mogelijk het aankopen 
van panden.
W ij houden ٧ van verdere in- 
formatie  op de hoogte.

Het AKZ

Al in 1978 werd ons een beleid 
van behoud en herstel toege- 
zegd, met name in de stadsver- 
nieuwingsgebieden, maar nu 
in 1982 moet uitwerking van dit 
plan in de partikuliere sektor in 
onze buurt nog zichtbaar ge- 
maakt worden.
Wij vinden het onaanvaard- 
baar dat BWT allerlei voorwen- 
seis aangrijpt (wankele finan- 
c^ le  positie van de huiseigena- 
ren, het in beroep gaan van ei- 
genaren) en gebrek aan capaci

Al verscheidene jaren zijn er 
moeilijkheden met de aanpak 
van de Barentszstraat e.o. Er 
zijn reeds meerdere malen 
goed uitgewertae analyses 
richting bestuur gegaan, maar 
steeds wist wethouder Schae- 
fer het te torpederen met al- 
lerlei argumenten.
Hij moet echter wel bedenken 
dat deze partikuliere oudbouw- 
panden steeds slechter wor- 
den nu er niets aan onderhoud 
wordt gedaan.

nigingslust nog een behoorlij- 
ke klus worden.

Het projekt is er voor 
٧

Zoals ٧ al weet, komt er op de 
begane grond van het pand 
Zoutkeetsplein 4-6 een speel-o- 
theek, een □itleenplaats bibli- 
otheek en een peuteropvang. 
De peuteropvang draait nu al 
geruime tijd  in de Piraat. Er 
blijkt zoveel behoefte aan deze 
voorziening te zijn, dat er met 
een wachtlijst gewerkt wordt. 
Mocht ٧ uw  peuter op deze op- 
vang willen  hebben,dan kunt ٧ 
vooralsnog kontakt opnemen 
met de Piraat (tel. 247589).
De speel-o-theek is nog in op- 
bouw. Momenteel wordt hard 
gewerkt aan het opzetten van 
het uitleensysteem. Naar ver- 
wachting zal dat rond eind april 
gereed zijn, zodat ook deze 
voorziening dan kan gaan 
draaien. Men kan lid/donateur 
worden  ٧ kunt hiervoor kon- 
takt opnemen met mevrouw  
Lasschüit, (tel 254664).
De uitleenplaats bibliotheek is 
voornamelijk bestemd voor de 
ouderen en mensen, die slecht 
ter been zijn in de buurt. De uit- 
leenplaats vorm t een onder- 
deel van de Openbare bibli- 
otheek aan de Spaarndammer- 
straat. Daar kunt ٧ dan ook te- 
recht voor verdere informatie 
Over de opening, van het pro- 
jekt en de festiviteiten er om- 
heen zult ٧ binnenkort bericht 
ontvangen.

AKZ

Beleidsplan Stichting 
Horfrak/Bokking- 
hangen is uit!

Welke naam
Tot nog toe hadden we het 
steeds over het kombinatiepro- 
jekt. Onder die naam kent ook 
iedereen het zo langzamer- 
hand
Maar eigenlijk is dat maar een 
naam, die uit nood geboren 
was. In deze akkomodatie zul- 
len meerdere voorzieningen 
gekombineerd worden! De 
medewerkers en vrijw illigsters  
bij de verschillende projekten 
vonden dat er een eigen naam 
voor het projekt diende te ko- 
men. Een naam, die inhoud zal 
krijgen in de buurt.
Dus is er een prijsvraag uit- 
geschreven, die op ruime 
schaal in de buurt verspreid is. 
De leerlingen van de scholen 
hebben een oproep gehad, ter- 
w ijl op zaterdag 20 maart een 
groot aantal buurtbewoners op 
straat gevraagd is om  een goe- 
de naam te bedenken. Voor 26 
maart dienen de inzendingen 
binnen te zijn. Dan zal een des- 
kundige jury, bestaande uit 
buurtbewoners een keuze 
gaan maken uit de inzendin- 
gen!
We zijn benieuwd, wat het gaat 
worden.

Een overwinning 
voor de buurt
Het getuigt van strijdvaardig- 
heid van de Zeeheldenbuurt, 
dat de buurt erin geslaagd is 
om  zo'n kombinatieprojekt in 
deze tijden van bezuinigingen 
te realiseren.
Terwijl overal om ons heen be- 
zuinigd wordt en vele instellin- 
gen mensen moeten ontslaan, 
is de zeeheldenhuurt erin ge- 
slaagd om  zelfs een part-time 
peuterleidster voor dit projekt 
te krijgen.
En dat is geen geringe zaak! 
Wij zullen er voor moeten blij- 
ven knokken, dat we deze voor- 
ziening ook voor de buurt zul- 
len weten te behouden. Dat zal 
gezien de gemeentelijke bezui-

Belangstellenden kunnen dit 
afhalen bij Liesbeth Klein Beer-
nink, Spaarndammerstraat

□itsluitend  's maandagmid- 
dags. Of telefoontje naar de 
Wijkpost Bejaarden: 829694,
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