In vroeger jaren heette het “De Overblijf”, tegenwoordig T.S.O. (Tussenschoolse Opvang),
maar het concept is hetzelfde gebleven. De kinderen eten gezellig samen hun boterhammen
op en gaan daarna naar buiten of vermaken zich met allerlei activiteiten binnen.
Waren er in het begin ca dertig kinderen die overbleven. Nu blijven bijna alle kinderen op
school eten. Dit heeft natuurlijk ook te maken met de betrekkelijke korte lunchpauze. Soms is
het erg krap tijd om heen en weer te reizen en ook nog tijd vinden om iets te doen.
Zoals overal, gebeurt er natuurlijk weleens wat tussen de middag. Een ruzie, een valpartij, en
bij de kleintjes een sanitair ongelukje, maar over het algemeen is het toch voor de
medewerkerkers en de kinderen een leuk uurtje.
Eigenlijk zou je alle dwaze, gekke, leuke, dolle dingen, die gezegd of gedaan worden moeten
opschrijven, maar ja, dat schiet er bij in!
Een van de leukste dingen is, dat er inmiddels de kinderen van de kinderen op school zitten.
Oud-leerlingen, die nu een eigen gezin gevormd hebben en weer voor hun oude school
gekozen hebben. Vaak zie je trekjes en streken terug!
Buiten de omgang met de overblijvers is het contact met de collega’s erg leuk. Vooral nu er
meerdere medewerkers zijn en toch steeds nieuwe gezichten. Het zijn niet altijd de moeders
van de kinderen die het TSO-team komen versterken. Ook “niet-Bekema betrokken” mensen.
Al met al blijft het leuk werk. En de kinderen met hun eigen taaltje, eigenaardigheden, hun
muziek enz. houden je jong. Hoewel het ook fijn is als het weer vakantie is.......
Els Zorge 15 juli 2011
Uit de schoolgids van de A.Bekemaschool schooljaar 1985 – 1986:

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

Uit het fotoalbum de twee kinderen van Siem en Els Zorge op school:

Simone Zorge ( 1970)
In 1985: de oude klas van de Sint Joannesschool weer bijeen op de reünie ter ere van het afscheid van de heer
Bekema en de start van de basisschool. De schoolverlaters uit 1982: Liggend vooraan: Jan van der Kroon;
Middelste rij v.l.n.r.: Annemieke Blom, Simone Zorge, Don Verdurmen, Monique Werkman, Mike Vermeij,
Annemarie Beukeboom; Bovenste rij: Yvory Biezen, Wilfried de Vries, Patrick Raats

Sint Joanneschool 3e klas in 1985. De klas van Olaf Zorge (geb.1975), vooraan links, krijgt zangles van
juffrouw Thea Schmit. Het jongetje op de eerste rij, vlak boven de arm van de lerares, is Huub Bon.

