
Mijn school carrière ben ik gestart in het kleine peuterschooltje achter de kerk. Mijn grote 

zussen Lia en Bep gingen wel al naar die GROTE school. Ik moest een jaartje wachten. 

 

Zo’n eerst indruk als je naar school gaat “De Grote School”, die lange gang en de al trappen 

helemaal omhoog. De 1
e
 klas was bij juffrouw Jansen en dat was heel apart want mijn vader 

(Joop Bart) had ook bij deze juffrouw gezeten. Er zijn nog een aantal juffen die we hebben 

gehad, de 2
e
 klas Juffrouw Hermans, de 3

e
 klas juffrouw Langerak ?, van deze juffrouw 

hebben wij blokfluit leren spelen, dat gaf ze na schooltijd. En het hoogte punt was om aan het 

einde van het jaar  een optreden te geven bij het afscheid van de 6
e
 klas. De 4

e
 klas was bij 

juffrouw Vis, een heel gelovige juf, waar we zilverpapier moesten sparen voor de arme 

kindjes in de tropen. Waarschijnlijk vond ik het wel leuk bij deze juf, want ik het er 2 jaar 

overgedaan om over te gaan naar klas 5. In klas 5 was een meester, ben zijn naam even kwijt 

en ja, de laatste klas bij meester Bekema.  

Zijn naam was hem al vooruit gegaan. Een zeer strenge meester, daar kon je echt geen 

geintjes mee uithalen. Uiteindelijk viel dat allemaal wel mee, juist het laatste jaar was heel 

bijzonder. Als afscheid van de school, voor de leerkrachten en ouders werd er een musical 

ingestudeerd, jammer dat ik daar geen foto’s meer van heb, ik had een klein hoofdrolletje en 

dacht toen nog:  ik word zangeres! 

 

Mijn kinderen Barry en Sabrina van Wees hebben ook in Duivendrecht op school gezeten, 

maar dat was dan de A.Bekemaschool (vh St. Joannesschool) 

 

 

Op deze foto werden 

er kinderspelen 

gehouden  op 

speelplaats achter de 

St. Joannesschool 

Tijdens een 

spelletjesdag achter 

de school op de 

speelplaats ren ik 

met een rondje op 

mijn hoofd naar de 

andere kant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carla van Wees - Bart woont nog steeds in Duivendrecht, in de Tamarindestraat  


