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25 jaar “De Annie” 
 

Voor u ligt het programmaboekje voor de Feestweek waarbij 

wij het eerste jubileum van Openbare Basisschool De Annie 

M.G. Schmidt gaan vieren.  

 

In 1992 werd het nieuwe schoolgebouw geopend en dat moest 

natuurlijk worden geopend door een belangrijk en bekend 

persoon. Wat zou het mooi zijn als de naamgever van de school, 

de school zou kunnen openen. 

 

Dus werd er contact gezocht met Annie MG Schmidt om deze 

handeling te verrichten. 

 

Annie, ondertussen 71 jaar oud en erg slecht ziende, was 

bereid om met een begeleidster te komen om de school te 

openen, maar er was één voorwaarde: Ze moest wel kunnen 

roken. Ook binnen! 

 

Tjsa, dat was een probleem… een nieuw schoolgebouw en daar 

mocht zeker niet gerookt worden… 

 

Nee dat zou niet kunnen, was de eerste reactie… “Dan kom ik 

niet”, was het antwoord van Annie. 

 

U snapt het al. Annie is toch gekomen en heeft als enige ooit in 

het gebouw mogen roken. 

 

Maar zij heeft onze, en haar school in 1992 geopend. 

 

En dit heugelijke feit gaan we met huidige leerlingen en de 

meesters en juffen groots vieren de komende week. 

 

De ouderraad is al heel lang achter de schermen bezig geweest 

om een onvergetelijke week te organiseren waar de kinderen 

later als ze groot zijn nog steeds met plezier op terug zullen 

kijken. 

 

We wensen u en vooral uw kinderen veel plezier toe de 

komende week. En wellicht bent u bij het volgende jubileum 

weer aanwezig als trotse opa of oma van uw kleinkinderen. 

 

Marcel Rosbergen 

Voorzitter  

Ouderraadvereniging Annie MG Schmidt 



De opening 

Maandag 29 mei 

 

Maandag 29 mei worden de kinderen om 08:30 in de klas 

verwacht. De kinderen op de dependance vertrekken 

gezamenlijk lopend naar het hoofdgebouw. 

 

Het programma ziet er maandag als volgt uit: 

 

08:45   Alle klassen op het schoolplein.  

  Champagne en cup cake 

09:00  Opening Feestweek door wethouder Hamerslag 

 Vlag hijsen 

09:30  Springkussen 

 Vanaf 09:30 spelen de kinderen volgens rooster op de 

springkussens. 

 

 

 

De Efteling 

Dinsdag 30 mei 

 

Dinsdag 30 mei gaan we met alle kinderen naar de Efteling. 

Meer info over het bezoek naar de Efteling verderop in dit 

boekje. 

 

08:15 Verzamelen op parkeerplaats vv Spijkenisse 

 

08:45 Vertrek bussen richting de Efteling 

 

17:30 Aankomst groep 1 t/m 4 op parkeerplaats 

vv Spijkenisse 

 

19:30 Aankomst groep 5 t/m 8 op parkeerplaats 

vv Spijkenisse



Het Project 
 

Woensdag tot en met vrijdag zal in het teken staan van het 

project. Voortbordurend op de sprookjes van de Efteling 

staat het project voor de groepen 1 tot en met 4 in het teken 

van Sprookjes van Disney. Voor de groepen 5 tot en met 8 

zullen andere bekende door Disney vertelde verhalen 

onderdeel van het project zijn. 

 

Onder leiding van studenten van een professionele 

theaterschool zullen de kinderen in groepen gaan dansen en 

zingen op de muziek van de bekende Disneyfilms en zullen zij 

tevens zelf kostuums in elkaar gaan knutselen om 

vrijdagmiddag gereed te zijn voor de opvoering in sporthal 

Maaswijk.   

 

Tijdens deze opvoering zijn de ouders, opa’s en oma’s 

uitgenodigd om te komen bewonderen wat de kinderen allemaal 

samen gemaakt en geleerd hebben. 

 

 

 

  



Eerste projectdag 

Woensdag 31 mei 

 

Woensdag worden alle kinderen om 08:30 uur op school 

verwacht. In de klassen zal geoefend worden met dans en 

muziek voor de voorstelling op vrijdagmiddag. 

 

 

Tweede projectdag 

Donderdag 1 juni 

 

Op donderdag zal er in de klassen verder geoefend gaan 

worden met muziek en dans. Tevens zal er in klassen begonnen 

worden met het knutselen van de kostuums. 

 

 

Finale dag Feestweek 

Vrijdag 2 juni 

 

Vrijdagochtend worden de generale repetities gehouden. In de 

middag sluiten we de feestweek af met een daverend optreden 

in Sporthal Maaswijk. Hierbij zijn de ouders, opa’s en oma’s 

uitgenodigd (max. 2 personen per kind) 

 

’s Middags worden de kinderen om 13:15 uur op school in hun 

klas verwacht. Zij zullen met de juf en meester naar de 

sporthal lopen. 

 

De ouders kunnen vanaf 14:15 uur de sporthal in. Volgt u de 

aanwijzingen van de vrijwilligers op en blijf op de aangewezen 

locatie. Iedereen wil graag zijn kind zien, hou daar dus a.u.b. 

rekening mee als u een foto wilt nemen of iets wilt filmen. 

Naaldhakken zijn niet toegestaan in de zaal. 

 

De voorstelling duurt maximaal 45 minuten.  Er zijn geen 

zitplaatsen, hou er dus rekening mee dat u zo lang kunt blijven 

staan. 

 

Adres sporthal: Maaswijkweg 50 

 



De Efteling  

groep 1 tot en met 4 

 

Op dinsdag gaan we met heel de school naar de Efteling. Vanaf 

08:15 uur verzamelen de kinderen zich op de parkeerplaats bij 

vv Spijkenisse (Maaswijkweg 100). De kinderen verzamelen daar 

per klas. Alle kinderen krijgen daar een polsbandje van de 

groepsbegeleider met de telefoonnummers van de Centrale 

Post. 

 

De kinderen dienen zelf zorg te dragen voor een lunchpakket. 

Zorg voor voldoende drinken en bij warm weer voor extra 

drinken. 

 

De kinderen krijgen deze dag via de begeleider een waterijsje 

 

Wees matig met snoep! 

 

De kinderen zullen veel lopen op zo’n dag. Zorg dus voor 

luchtige kleding waar ze vrij in kunnen bewegen en schoenen 

waar ze makkelijk op lopen. 

 

Zorg bij zonnig weer dat kinderen goed zijn ingesmeerd. 

 

Gebruikt uw kind medicijnen, geef dit dan tijdig door aan de juf 

of meester zodat dit bekend kan worden gemaakt bij de 

begeleider van het betreffende groepje. 

 

Om uiterlijk 16:00 uur verzamelen de groepen 1 tot en met 4 bij 

de uitgang. Hier vandaan lopen zij naar de gereedstaande 

bussen. Afhankelijk van de verkeersdrukte verwachten we de 

bus om 17:30 uur terug bij de parkeerplaats van vv Spijkenisse. 

 

 

  



De Efteling  

groep 5 tot en met 8 

 

Op dinsdag gaan we met heel de school naar de Efteling. Vanaf 

08:15 uur verzamelen de kinderen zich op de parkeerplaats bij 

vv Spijkenisse (Maaswijkweg 100). De kinderen verzamelen daar 

per klas. Alle kinderen krijgen daar een polsbandje van de 

groepsbegeleider met de telefoonnummers van de Centrale 

Post. 

 

De kinderen dienen zelf zorg te dragen voor een lunchpakket. 

Zorg voor voldoende drinken en bij warm weer voor extra 

drinken. 

 

De begeleiders krijgen per kind €6,00 mee om tegen het einde 

van de middag nog een broodje of patatje met snack te kunnen 

kopen. Mocht u uw kind meer geld mee willen geven om eten te 

kopen of voor andere aankopen, dan mag dit, maar wel voor 

eigen risico. 

 

Wees matig met snoep! 

 

De kinderen zullen veel lopen op zo’n dag. Zorg dus voor 

luchtige kleding waar ze vrij in kunnen bewegen en schoenen 

waar ze makkelijk op lopen. 

 

Zorg bij zonnig weer dat kinderen goed zijn ingesmeerd. 

 

Gebruikt uw kind medicijnen, geef dit dan tijdig door aan de juf 

of meester zodat dit bekend kan worden gemaakt bij de 

begeleider van het betreffende groepje. 

 

Vanaf 18:00 uur verzamelen de groepen 5 tot en met 8 bij de 

uitgang. Hier vandaan lopen zij naar de gereedstaande bussen. 

Afhankelijk van de verkeersdrukte verwachten we de bus om 

19:30 uur terug bij de parkeerplaats van vv Spijkenisse. 

  



Annie M.G. Schmidt 

20 mei 1911 – 21 mei 1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

De naamgeefster van onze school was een Nederlands 

dichteres en schrijfster van verzen, liedjes, boeken, 

toneelstukken, musicals en radio- en televisiedrama. 

 

Annie M.G. Schmidt werd in Nederland en Vlaanderen beroemd 

met kinderboeken als Jip en Janneke, Pluk van de Petteflet en 

Abeltje en kinderversjes als Dikkertje Dap en Het Beertje 

Pippeloentje.  

 

Generaties Nederlanders zijn met haar poëzie en verhalen 

opgegroeid, waardoor haar werk tot het collectieve geheugen 

van naoorlogs Nederland is gaan behoren. 


