DE KLASSEFOTO VAN SUSANNE ELSKAMP
20 handtekeningen waren er in 1972 nodig om een openbare school te realiseren in het kleine,
maar snel groeiende Duivendrecht. Het dorp telde in de jaren ‘60 nog niet zoveel inwoners,
maar dat veranderde vlot door de bouw van de 6 Waddenlandflats en de flats Neptunus,
Jupiter, Mercurius en Saturnus. Tot 1972 hadden ouders met schoolgaande kinderen de keus
uit twee scholen: de katholieke of de protestants-christelijke school. Een aantal ouders vond
die keus wat te beperkt. Onder leiding van Tiny (Van der Ham-)Talsma werd toen het
initiatief genomen voldoende handtekeningen te vergaren, waarmee de gemeenteraad kon
worden overtuigd dat er een openbare school moest komen in Duivendrecht. Dat is gelukt en
de bouw werd gestart. Juf Marianne (Piët-) Beglinger begon alvast met een kleuterklasje in
De Meidoorn aan de Rijksstraatweg. Hier waren ook de twee klasjes van de katholieke
kleuterschool en een klasje van de protestants-christelijke kleuterschool gevestigd. Een klas
van de lagere school startte, in afwachting van de nieuwbouw, in een woning in Neptunus.
Ook al was ik nog klein en zijn de herinneringen wat vaag, het les krijgen in een ‘gewone’ flat
heeft toch indruk op me gemaakt. In de Amstelgids stond destijds vermeld dat het ‘heidense’
schooltje was gestart. In augustus 1973 namen alle klasjes hun intrek in het nieuwe pand aan
de Zonnehof, evenals de katholieke en de protestants-christelijke school.

Onderstaande schoolfoto is de eerste in het bestaan van de Kleine en Grote Beer.

Bovenste rij (v.l.n.r.): Marianne (Piët-)Beglinger, Deborah (...), Itih van der Ham, Marc (...).
De rij eronder (v.l.n.r.): Ronald Rozenboom, Gonny Baars, Marieke Sprenger, ? .
De rij daaronder (v.l.n.r.): de tweeling Vleeschdrager, Margreet van Stuivenberg, Karin (...),
Susanne Elskamp.
De onderste rij (v.l.n.r.): Michiel van der Ham, ? , Ivar van Meel.
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