
Leerlingen maken nieuw
toegangsbord Kunstuitleen 

Drie creatieve leerlingen maakten een nieuw toegangsbord voor de 
Kunstuitleen in Papendrecht. 

Het gaat om Charlotte Verbrugge 
van het Kofschip en Rosanna Tu-
molo en Nienke van der Vlist van 
de Prins Floris school. Zij wonnen 
in het jaarlijkse inspiratieproject 
van de Kunstuitleen en ToBe. Zij 
werkten samen met graffi tikun-
stenaar Robin van Raalte.

“Meer dan 300 kinderen en leer-
krachten van alle groepen zeven 
van de Papendrechtse basisscho-
len, deden mee met het “Kunst-
menu” waarin kinderen de Kunst-
uitleen bezochten” vertelt Jorgen 
Snoep van de Kunstuitleen. “Zij 

mochten tijdens het bezoek aan 
de Kunstuitleen in groepjes eerst 
meerdere kunstwerken uitzoeken. 
Die bespraken ze en na deze dis-
cussies kozen ze één kunstwerk 
om mee naar school te nemen. 
Dit kunstwerk gebruikten ze om 
ideeën op te doen om zelf kunst-
werkjes te maken, die in de Kunst-
uitleen tentoon zijn gesteld.”

Rosanna, Charlotte en Nienke 
wonnen naast het maken van het 
bord, een fraai Kunstuitleenspel, 
een Kunstboek en een workshop 
graffi ti van Robin van Raalte.

Kunstwerken kinderen geven 
Kunsttuin kleur

In hartje Papendrecht was een le-
lijk bouwterrein afgezet met saaie 
schuttingen. Daar waren omwo-
nenden en winkeliers niet echt blij 
mee. Zij deden een voorstel aan 
de gemeente die het overnam. Zo 
ontstond het idee om het terrein 

te gebruiken voor de expositie van 
tekeningen van kinderen van de Pa-
pendrechtse basisscholen. De pane-
len met tekeningen van de kinderen 
van de basisscholen zijn daar nu al 
langere tijd te bewonderen. Dit jaar 
wordt er ook nog gras gezaaid.

Kunstschaatser Isa van Swieten 
Papendrechts toptalent 

Isa van Swieten stond het afgelopen jaar regelmatig in de krant 
vanwege de verschillende prijzen die ze won met haar hobby 
kunstschaatsen. Op het sportgala Papendrecht werd ze door 
haar prestaties in de categorie sporttalent tweede. 

Het unieke talent van Isa van 
Swieten viel ook buiten Papen-
drecht op en inmiddels maakt 
Isa deel uit van de nationale 
jeugdselectie, de beste kunst-
rijdsters van het land, en heeft 
ze inmiddels de beloftestatus 
van het Nederlands Olympisch 
Comité.  

“Ik ben op mijn derde samen 
met mijn moeder begonnen 
met kunstrijden”, vertelt de ne-
genjarige, die op de Koningin 
Beatrixschool in groep 6 zit en 
ook graag zwemt en op haar 
snowboard door de sneeuw 
raast. “Ik train nu vier keer in 

de week, waarvan een keer 
met de jeugdselectie, in totaal 
vijftien uur. We oefenen vooral 
sprongen, pirouettes en pas-
jes. Omdat ik meer leer, vind ik 
het ook steeds leuker worden. 
Tijdens het afgelopen seizoen 
deed ik van oktober tot maart 
ongeveer aan acht wedstrijden 
mee in Nederland en twee in 
Duitsland. Meestal eindigde 
ik bij de eerste drie en bij de 
wedstrijd om het Nederlands 
kampioenschap werd ik tweede 
in mijn categorie. Mijn droom 
is om nog beter te worden en 
later met de Olympische Spelen 
mee te doen.”

Op naar de Olympische 
Spelen

Een van Papendrechts toptalen-
ten op sportief gebied is Isa van 
Swieten. Zij traint hard om later 
als kunstrijdster naar de Olympi-
sche Spelen te gaan.
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Kunstzinnige leerlingen

Veel scholieren lieten hun ideeën 
de vrije loop. De resultaten kun je 
onder meer zien in de Kunsttuin 
en bij de Kunstuitleen.
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Respect tonen en krijgen

Overal hoor en lees je over re-
spect. Maar wat is het nu eigen-
lijk, wat betekent het en welke 
voordelen zijn er als we meer 
respect opbrengen?
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Het jaarverslag in tweets

Heb je haast of geen zin het hele 
verslag te lezen? Lees het dan in 
15 tweets van maximaal 140 te-
kens op de achterpagina. 
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Naar een leuke 
maatschappelijke stage 

Fleur Terlouw rolde vanzelf in 
haar stageplek in de Leerlingen-
raad. Wie hulp nodig heeft bij het 
vinden van een leuke stage, kan 
gebruikmaken van een nieuwe 
website.
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E-jaarverslag

Van dit jaarverslag is ook een 
elektronische versie beschikbaar 
met extra informatie. Deze is te 
downloaden van:
www.burgemeesterpapendrecht.nl
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Ook dit jaar weer zorgden vele kinderen dat Papendrecht vrij was van zwerfafval.
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Op de Watervlo leer je alles over water

Papendrechtse scholieren le-
ren van alles over water als 
belevenisschip De Watervlo in 
de Kooihaven afmeert. Op het 
schip maken ze onder meer 
kennis met de zee, de rivier, het 

riool, de kraan en waterputten 
in de woestijn. In het lab expe-
rimenteren kinderen met water.

De Watervlo is een binnenvaart-
schip uit 1911 dat vroeger zand 

vervoerde. Nu het is omgebouwd 
tot tentoonstellingsruimte wor-
den kinderen die het schip bezoe-
ken ontvangen door Neptunus. 
Daarna kunnen ze van alles leren, 
bijvoorbeeld over de kringloop 
van water en bewust omgaan 
met water.
Op de website www.watervlo.eu 
is behalve over het schip meer 
informatie te vinden voor leerlin-
gen uit de verschillende groepen. 
Zo biedt Droppie Water bijvoor-
beeld kleurplaten over water aan 
en laat hij zien dat in, op en om 
het water mensen, dieren maar 
ook organisaties als de water-
schappen actief zijn. Een quiz 
test of kinderen goed hebben op-
gelet. Ze moetenin twee minuten 
proberen zoveel mogelijk vragen 
goed te beantwoorden. 

Werken aan vliegtuigen
Fokker Aerostructures leidt sinds 
vorig jaar nieuwe vakmensen op. 
Dat gebeurt op de bedrijfsschool 
in het Willem de Zwijger College. 
Zonder de staarten, vleugeldelen 

en rompdelen van Fokker zouden 
gigantische Boeings en Airbussen 
nooit van de grond komen. Toe-
komstige vakmannen tussen de 
16 en 19 jaar en in bezit van een 

vmbo-diploma leren op de oplei-
ding meebouwen aan zulke vlieg-
tuigen. De opleiding duurt twee 
jaar en bestaat naast de praktijk 
uit theorie over onder meer mate-
rialen, vliegtechniek en construc-
ties. Ook zijn er zes stages van zes 
tot zeven weken.

Papendrecht en jongeren in
15 tweets
Een tweet is een bericht van maximaal 140 tekens. Fleur Terlouw zit in de vierde 

klas van het gymna-
sium op het Willem 

de Zwijgercollege. Haar 
maatschappelijke stage 

vervulde ze in de Leerlin-
genraad van de school. “Ik 
ben er in gerold”, vertelt 

ze, “mensen uit de Leerlin-
genraad vroegen me, ik had 

dus geen hulp nodig om een 
stage-adres te vinden. Terwijl 

ik al in de raad zat, hoorde ik 
pas dat ik dat ook als maat-

schappelijke stage mocht doen. 
We hebben informatie gekregen 

over de website www.masalblas-
serwaard.nl en ik geloof dat me-
de-leerlingen er wel iets aan heb-

ben. Het valt namelijk niet voor 
iedereen mee een geschikt stage-
adres te vinden, dus alles wat kan 
helpen, is handig. Ik doe het werk 
voor de Leerlingenraad met ple-
zier, want ik vind het leuk te horen 
wat de rest van de school van on-
derwerpen vindt en om te probe-
ren dingen te veranderen. Daarom 
ben ik dit jaar zelfs voorzitter ge-
worden en ik denk dat wel tot mijn 
eindexamen te blijven doen.”
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Maatschappelijke stage doen

Betere kansen op een mooi adres 
voor maatschappelijke stage  
 

Vraag en aanbod van stagiairs en stageplaatsen be-
ter op elkaar afstemmen, dat willen de gemeenten 
Alblasserdam, Papendrecht en Sliedrecht en middel-
bare scholen Willem de Zwijgercollege, CSG De Lage 
Waard en het Griendencollege Sliedrecht bereiken. 

Hét hulpmiddel daarbij is de website 
www.masalblasserwaard.nl. Organisaties en leerlin-
gen kunnen daar profi elen plaatsen en ervaringen 
delen. Ook zijn er ideeën en stages  te vinden. De 
site neemt leerlingen die een stageplek zoeken stap 
voor stap mee. Na inloggen krijg je een rijtje stage-
mogelijkheden te zien die je gelijk kunt aanklikken. 

Wie verder wil kijken, kan dat doen door te zoeken 
op onder meer periode, omgeving of op een voor 
hem of haar bekende club of organisatie.

Maatschappelijke stages laten leerlingen uit het 
voortgezet onderwijs kennismaken met vrijwil-
ligerswerk. Leerlingen moeten dat tijdens hun 
schoolperiode minimaal 30 uur doen. Hierbij ont-
dekken ze dat ze anderen kunnen helpen en dat 
mensen met wie ze normaal gesproken geen con-
tact hebben, leuk, interessant en aardig zijn. De be-
doeling is dat jongeren zich in de toekomst vaker 
inzetten voor anderen of verenigingen/organisaties. 

Christelijke Scholengemeenschap De Lage Waard in 2012 opnieuw 
beste school Nederland in jaarlijkse onderzoek van weekblad 
Elsevier. 

Scholieren Augustinusschool maken kennis met dertig leerlingen 
uit Wit-Rusland.

Opening ijsbaan trekt meer dan 1000 kinderen.

In het kader van het Nationaal Schoolontbijt ontbijten leerlingen 
Oranje-Nassauschool gezellig samen op school. 

Kinderen basisschool De Viermaster lopen geblinddoekt met 
blindenstok, dammen zonder handen, tekenen met voeten & 
schrijven in braille. (1)

Stichting Gehandicapten Informatie Project Scholen Spelen 
& Leren laten kinderen ontdekken hoe het is te leven met een 
beperking. (2)

Anne Frankschool wint tijdens de Avondvierdaagse 
spandoekenwedstrijd van C1000. Prijs? Voor één dag enorme 
skelterbaan op schoolplein.

Opleidingsorkest van Excelsior Papendrecht, het Klein Orkest, haalt 
eerste prijs op festival voor harmonie- en fanfareorkesten van 
Stichting ToBe. 

Er zijn nieuwe speelplekken en toestellen op Karel Doormanlaan, 
op plein op hoek Wiardi Beckmanstraat en bij het Anjerpad. (1)

Bij ontwerp nieuwe speelplekken zijn wensen en suggesties van 
omwonenden en kinderen verwerkt. (2)

Leerlingen Groep 7 De Viermaster op televisie te gast bij 
Z@pplive. Zij deden mee met trucjes van schaatsers.

Kunstrijdster Isa van Swieten haalt tijdens de Magic Skates Breda 
derde plaats. 

De Sportiefste School Bokaal gaat naar De Wielen. Het is 
inmiddels de vierde keer dat de school wint. 

Dertien Papendrechtertjes met acteertalent spelen in 
jeugdcentrum Interval de musical Alex in Blunderland. Ze trokken 
veel publiek.

Anisa Omar wint pannenkoekwedstrijd met een Somalisch-
Nederlandse pannenkoek. Hij krijgt een 7,5 van de jury.

Fleur Terlouw

vervulde ze in de Leerlin-
genraad van de school. “Ik 
ben er in gerold”, vertelt 

ze, “mensen uit de Leerlin-
genraad vroegen me, ik had 

dus geen hulp nodig om een 
stage-adres te vinden. Terwijl 

ik al in de raad zat, hoorde ik 
pas dat ik dat ook als maat-

schappelijke stage mocht doen. 
We hebben informatie gekregen 

over de website www.masalblas-
serwaard.nl en ik geloof dat me-




