
Viering veertig jaar OBS De Grote Beer eind september  

 

DUIVENDRECHT – Op donderdag 27 en vrijdag 28 september viert OBS De Grote 

Beer in Duivendrecht het 40- jarig bestaan met een feestelijk programma voor de 

huidige en oud-leerlingen en medewerkers. 

Van 1921 tot 1972 was het voor basisschoolleerlingen uit Duivendrecht niet mogelijk 

om naar een openbare school te gaan. Zij gingen naar de Protestants-christelijke of 

rooms-katholieke school of gingen buiten het dorp naar en openbare school. 

In 1972 kwam de Projectgroep openbaar onderwijs tot stand en konden de eerste 

leerlingen naar de 'nieuwe school' die tot het nieuwe schooljaar 1973-1974 was gevestigd 

in een flat aan de Jupiter.               

Daarna verhuisden de leerlingen van de drie basisscholen het nieuwe scholencomplex 

in De Zonnehof in Duivendrecht. De openbare school heette toen nog 'Kleine beer' en 'Grote 

beer', omdat het kleuteronderwijs destijds los stond van het lager onderwijs. 

Het logo van de huidige OBS De Grote Beer verwijst daar nog naar, maar dat verandert 

in dit jubileumjaar. 

Het programma is als volgt: Op donderdag 27 september is er een feestdag voor alle 

leerlingen. 's Morgens wordt de schooldag geopend met het oplaten van 40 feestbalen en 

studeren zij per groep een dans in onder leiding van 'Dansinschool'. Om 15 uur laten 

alle groepen hun dans zien aan elkaar, de schoolmedewerkers en ouders. Dat gebeurt 

bij mooi weer op het schoolplein en bij slecht weer in het Dorpshuis van Duivendrecht. 

Adres: Dorpsplein 60. 

Een dag later, vrijdag 28 september, wordt aan het begin van de schooldag op het 

schoolplein het nieuwe logo van OBS De Grote Beer feestelijk gepresenteerd. Daarna 

gaan alle leerlingen een sponsorloop doen in het Zonnehofplantsoen.                    

De opbrengst van deze sponsorloop wordt voor 50 procent besteed aan de kosten van het 

nieuwe logo. De andere helft is bestemd voor een waterpomp bij een school in Chana onder 

het motto 'Wij een feest, zij ook een feest'. 

Vanaf 18 uur is er op vrijdag 28 september een reünie voor alle oud-leerlingen en mede – 

werkers in de school. Er zijn al ruim 250 aanmeldingen en wie dat nog wil kan zich ook 

aanmelden via de website www.reunieobsdegrotebeer.nl  
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