Ans Keur kwam in 1975 in Jupiter wonen. Tijdens een
bijeenkomst in het Dorpshuis over het aanbod van
cursussen spraken verschillende vrouwen elkaar en zij
constateerden dat er behoefte was om de peuters een paar
keer in de week naar een speelzaal te kunnen brengen.
Gerda, moeder van Esther en Anita Kasteel, was
kleuterleidster en samen met Ans, de moeder van Michel
Keur, werkte zij een plan, een particulier initiatief, uit.
In een album heeft Ans Keur heel ontroerende foto’s en
krantenartikeltjes en met vertederende stem vertelt zij de
geschiedenis van de Priegeltjes doorspekt met een paar
leuke anekdotes.
In 1977 ging Priegeltje van start in de St.Joannesschool
aan het Zonnehof. Daar werd een speciaal lokaal voor de
peuters ingericht. Omdat de lagere school zelf met
ruimtegebrek te kampen kreeg moesten de peuters elders
onderdak zoeken. Hoofdleidster G. Diemel en leidster
A.Keur verplaatsten de attributen van de peuters naar De
Meidoorn. De peuterspeelzaal kreeg daar echter geen
echt eigen ruimte. Bovendien lag De Meidoorn veel
minder centraal in het dorp.
De leidsters probeerden nog het noodlokaal op de hoek
van het Clarissenhof en de Kloosterstraat, waar de
apotheek een poos haar tijdelijk onderkomen had, te
huren van de gemeente Ouder-Amstel.
Al het bidden en smeken van de leidsters bleef echter
zonder resultaat.

Maar in 1983 zijn de kinderen van Priegeltje weer terug bij af en bij het begin van het
schooljaar opnieuw in de St.Joannesschool ondergebracht.
Daar is een gezellige ruimte voor ze ingericht aan het Zonnehof 7.
De wachtlijst voor de peuters werd korter omdat Priegeltje bij de start van de basisschool
begint met een middaggroep. In 1985 werden de lagere school St. Joannesschool en de
kleuterschool Paulus de Boskabouter samengevoegd tot één basisschool voor groep 1 tot en
met groep 8.De school heet vanaf nu A.Bekemaschool, vernoemd naar het hoofd der school,
die na 40 jaar onderwijs afscheid nam.
Het feest op zondag 1 november 1987 - het 10-jarig bestaan van Priegeltje - werd bezocht
door 300 mensen, jong en oud. En de cadeaupot kwam aardig vol.
Het aquarium is er gekomen net als mooi nieuw speelmateriaal.
Het nieuwe jaar 1989 startte met een heel eigen onderkomen voor Priegeltje.
Zaterdag 7 januari werd het houten gebouwtje achter het scholencomplex Zonnehof feestelijk
geopend. De leidsters en enkele ouders hadden met man en macht gewerkt en het grootste
deel van de kerstvakantie benut om het toch wel verwaarloosde gebouw – een voormalig
noodlokaal van de openbare school De Grote Beer – van binnen helemaal op te knappen.

Alles zag er weer fris en vrolijk uit. Er moest alleen nog gespaard worden voor een nieuwe
vloer.
In dat jaar verruilde Ans Keur de peuterspeelzaal uit Duivendrecht voor een baan aan de
Middenmeerschool in Amsterdam en nam Malca Bon de leiding van Priegeltje.
Hele goede herinneringen heeft Ans Keur aan de Sinterklaasfeesten met de peuters.
Vooral aan die ene hilarische situatie:

Sinterklaas zat geflankeerd door zijn Zwarte Pieten een keer op het podium in de hal van de
St. Joannesschool voor een prachtig gedecoreerd roodfluwelen gordijn. Sint schoot plots met
zetel en al naar achteren en het gordijn fungeerde als een soort hang(vang)mat voor de
Goedheiligman. Bij de (dames) Zwarte Pieten liepen letterlijk de tranen over de wangen van
het lachen. Niets kon die onbedaarlijke lachbui stoppen en toen was het de beurt aan de
opkrabbelende Sint om het uit te schateren. De tranen van de Zwarte Pieten hadden voor een
metamorfose gezorgd bij de Pieten. Het zwart had plaats gemaakt voor wit. En met veel
kunst- en vliegwerk moest alles voor de goedgelovige peuters snel weer gefatsoeneerd
worden.
Fons Schouten, de man van juf Mickey, tooide zich regelmatig met mijter en staf.
Mickey Schouten volgde Truus Schelling, die zwanger was, op als kleuterleidster op de RK
kleuterschool “Paulus de Boskabouter”. Paulus de Boskabouter is een creatie van de
Nederlandse striptekenaar Jan van Oort die in 1946 onder het pseudoniem Jean Dulieu (=
franse vertaling van zijn naam) de eerste Paulusstrip tekende in Het Vrije Volk.
In 1973 werkte Mickey nog een half jaar in het houten gebouw van De Meidoorn. Fransje
Verbruggen was hoofd van de kleuterschool maar beëindigde haar carrière toen de kleuters
naar het scholencomplex aan het Zonnehof verhuisden. Els Westerweel volgde Fransje op en
van 1977-1980 was Mickey hoofdleidster tot de geboorte van dochter Kim.
“ Priegeltje” is de naam van het elfenprinsesje uit de boeken van Paulus de Boskabouter.

Er is er een jarig, hoer, hoera…..dat kun je wel zien dat is…..

De jarige bij Priegeltje mocht getooid met een feestkroon altijd met stoeltje en al boven op de
tafel zitten om luid en duidelijk toegezongen te worden door de andere peuters die allemaal
hun kaboutermutsen op mochten. Een heel verlegen jarige zat eens tijdens het zingen
ongegeneerd in zijn neus te peuteren en haalde er iets uit dat hij wat ongelukkig in zijn hand
hield. Juf Ans pakte een papieren zakdoekje om de viezigheid - na afloop van het zingendaar in te laten verdwijnen. Tot haar verbazing zag zij hoe de jarige nog voor de keeltjes
stopten met zingen het plukje uit zijn neus weer in zijn neusgat terugduwde….. en keek alsof
er niets aan de hand was.

De leidsters in 1988 waren Joke van Wattingen ( links); Ans Keur (uiterst rechts) en rechts
van het midden Gerda van Westerlaak.
Joke van Wattingen, van beroep kleuterleidster, kwam in contact met Priegeltje omdat zoon
Martin in oktober 1983 naar de peutergroep ging. Dat was in een opgeknapt noodlokaal
gelegen tussen de basisscholen en de hoge flats. Omdat de hoofdleidster Gerda regelmatig
inviel op een school in Diemen had Ans keur behoefte aan een ervaren hulp. Joke assisteerde
regelmatig bij de Priegeltjes. Later accepteerde Joke een baan op basisschool De Grote Beer.
Na het vertrek van zowel Gerda, Joke en Ans nam Malca Bon de zorg voor de peuters op
zich.

Voor klimmem en klauteren
maakten de Priegeltjes gebruik
van de speelzaal van de
Christelijke kleuterschool
“Pippelooentje” aan het
Zonnehofcomplex. Na 1985
m.i.v. het basisonderwijs werd
Pippeloentje “De Regenboog” .

