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Het gebouw d’Oude School Schoolpad 1-2, 1115 GT Duivendrecht 
 

 
 

Lagere Protestant - Christelijke School 1960 

 

Hier huisde tot 1973 de protestants-christelijke lagere school. Gebouwd in 1925, door de 

architecten Maarse en Pool en de aannemers A. en W. de Bruin.  

De school is gesticht door de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Christelijke 

Scholen te Duivendrecht. Deze vereniging sloot zich aan bij het reglement der Vereeniging 

voor Christelijk Volksonderwijs. In 1930 werd een vierde lokaal aangebouwd. In 1935 werd 

in een houten gebouw, achter de lagere school, een kleuterklas gehuisvest. De eerste 

leerkrachten van de school waren: dhr. J. Elfrink, hoofd der school, mej. Oostveen, mej. G.I. 

Haan, dhr. H.F. Grimme, een oudere broer van het latere schoolhoofd A.A. Grimme en mej. 

E.G. van Bruinisse. Het aantal leerlingen schommelde rond de 100. Een sportzaal was lang 

een wens, maar werd hier nooit gerealiseerd. 
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Tussen de NH – Kerk en het schoolmeesterhuis aan de Rijksstraatweg in Duivendrecht  

 ligt het Schoolpad  

 

 
 

Achter de Nederlands – Hervormde Kerk (nu de Protestantse Kerk) 

ligt d’Oude School, nu o.a.een activiteitencentrum voor ouderen. 
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De zichtbare dorpsschool van Duivendrecht. 
 

 
Zijkant Ned.Herv. Kerk met daarachter d’Oude School foto 199 
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Gedenkwaardige momenten uit de geschiedenis van de Christelijke School 

 
1 augustus 1917  Oprichting van de Vereniging 

16 februari 1918 Goedkeuring tot stichting van een school bij Koninklijk Besluit, gepubliceerd in de 

Staatscourant 

1 september 1919 Opening van de school aan de Rijksstraatweg in het gebouw van de voormalige 

openbare school. Dhr. Elfrink benoemd als schoolhoofd. 

1921 60 kinderen bezoeken de school verdeeld over 6 klassen 

20 september 1924  Handtekeningenactie voor een nieuwe school 

21 februari 1925 De bouw van de nieuwe school wordt aanbesteed. Architecten: Maarse en Pool. In de 

loop van 1925 wordt de nieuwe school in gebruik genomen 

1927 93 leerlingen 

15 april 1930 Er wordt een aanvraag ingediend voor de bouw van een 4
e
 lokaal. Dit lokaal wordt in 

juli 1930 in gebruik genomen. 

24 juni 1932 Aan de school verbonden leerkrachten: J.E. Elfrink, G.J.Haan, H.F.Grimme en 

E.G.van Bruinisse 

4 april 1933 Plan om speelplaats te betegelen. In september volgt de toestemming hiervoor. 

 

 
1934 105 leerlingen 

1935 Oprichting van de kleuterschool; de kleuterschool is gehuisvest in een houten gebouw 

naast het bestaande schoolgebouw 

1 augustus 1939 Dhr. A.A.Grimme tot schoolhoofd benoemd 

1 september 1947 197 leerlingen: ruimtegebrek 

1949 Overgang van kolen- op gaskachels 

1950/1951 Om de kleuterschool rechtspersoonlijkheid te geven wordt deze onder de 

schoolvereniging van de lagere school geplaatst 

1 januari 1953 Dhr.J.A. den Ouden tot schoolhoofd benoemd 

1960 120 leerlingen 

2 november 1964 In gebruikneming door de kleuterschool (Pippeloentje) van het nieuwe 

noodverenigingsgebouw aan de Meidoornstraat 

1965 De kleuterschool telt 40 leerlingen 

14 maart 1966 Tweede speelwerklokaal aan de Meidoornstraat in gebruik 

1 augustus 1966 Eerste vakleerkracht gymnastiek : dhr.M.G.Hendrikse 

1970 80 leerlingen 

1 maart 1973 Dhr.B.J.Krüger benoemd tot schoolhoofd 

14 augustus 1973 Buiten gebruikstelling van het schoolgebouw aan de Rijksstraatweg 

 

 

augustus 1973 Scholencomplex “Zonnehof” in gebruik genomen 

21 augustus 1976 Opening nieuwe school. De Christelijke school krijgt een eigen vleugel. De 

R.K.School gaat naar een eigen nieuw gebouw. De christelijke school krijgt de naam: 

“De Regenboog” 

Oktober 1976 De gymzalen in het Dorpshuis in gebruik genomen 

1 oktober 1977 Dhr.P.de Klerk benoemd tot schoolhoofd 

1979 108 leerlingen 
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29 juni 1983 Grote bazaar. De opbrengst is bestemd voor speeltoestellen op het schoolplein.  

1984 Er worden plannen gemaakt voor de inrichting van een speellokaal voor de kleuters.  

1 augustus 1985 Wet op het Basisonderwijs wordt van kracht: Christelijke basisschool “De 

Regenboog”  Kleuterschool “Pippeloentje” gaat op in de nieuwe basisschool.118 

leerlingen totaal. Mevrouw A.de Vries directeur 

1986 De onrustbarende huisvestingskosten in het Zonnehofcomplex veroorzaken bijna het 

faillissement van de vereniging. 

1 april 1987 het Min.van OCW stemt in met een speellokaal 

november 1988 Speellokaal in gebruik genomen 

mei 1990 Bruikleenovereenkomst met de gemeente Ouder-Amstel 

1992 115 leerlingen 

1 augustus 1992 De Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Duivendrecht 

bestaat 75 jaar 

 

2005   De school krijgt de status van Daltonschool 

 

Bij de start van het schooljaar 2007/2008 moest de protestants-christelijke Daltonschool te Duivendrecht 

noodgedwongen haar deuren sluiten. Het Ministerie van Onderwijs stopt met de vergoeding omdat het aantal 

leerlingen van De Regenboog is gedaald tot onder het wettelijke minimum. 

De laatste jaren was De Regenboog aan de Zonnehof in het centrum van Duivendrecht één van de basisscholen 

die viel onder het bestuur van de AMOS, de Amsterdamse Oecumenische Scholengroep 

 

 

 

 

 

 


