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't BOSSE SCHOOL 

 

't Bosse school, of aaigelijk school II, wier zô genoemd, omdat 't vlakbij de Boslaon lag. 't Lag 

tusse de Boslaon en de Kurverstoep in. Zôas ze zeeje wazze daer aarg goeje mêêsters en 

juffrouwe. D'r was ok 'n klaain juffrouwchie bij, Daer krege we nuttige handwaarke bij. 't Was 

'n aerdig mensie, mor wij as maaider konne 't nie laete, om d'r te traaitere. Ze ree op 'n klaain 

fietsie met 'n fietstas an d'r stuur. In die tas bewaorde ze, behaalve d'r braaiwaark, ok 't 

beruchte fietsbelastingplaetjie, dat jie aan je stuur mos hange azzie ging fietse. 

Om bij 't school te komme mos ie 'n staaile stoep af, dat was voor dat vrouwchie met 'r  fiets 

wel te doen, mor met 'r fiets de stoep op, dat was te zwaer voor d'r. Daerom vroeg ze aan êên 

van de grôôtere jonges of die de fiets op d'n dijk wou brenge. Die hadde daer niet aaltijd zin in, 

dus mosse ze 't omstebeurte doen. Toe m'n broer ok 's 'n beurt kreeg, zag tie in 't waogespoor 

aerdig wat paerdemoppe legge. Nou was tie nooit vies van 'n gaaintjie en toe zag tie z'n kans 

schôôn. Hij hèt as de wiedeweerlicht die moppe in 't mandjie bovenop 't belastingplaetjie 

gegooid. De gevolge kè je wel raeje.........! 

 

Kurfballe 

 

In 't speulkwartier deeje me veul aan kurfballe op 't grôôte schoolplaain, dat achteraf hêêmel 

niet zô grôôt was as dat jie doch. Voor me begonne, mos t'r eerst gepôôt worde om met kieze 

twêê groepe te maoke. Eerst gonge d'r dan twêê op 'n stuksie van mekaor af staon. 

Omstebeurte mosse ze dan d'n êêne voet voor d'n aandere zette. Wie 't gat of 't gaetjie dat over 

bleef dicht maokte, moch 't eerste kieze. As 't zô uitkwam, dat wij, (de drie vriendinne die 

aaltijd met mekaor omginge), in êên groep terecht kwamme, kò je d'r zeker van zijn, dat we 

wonne. Nae 't speulkwartier gonge me dan met rôôje koppe en zwêêtlijve naer binnene. 

 

Schoolonderzoek 

 

Laeter hè 'k 's gehoord, dat onze school as eerste in de Alblasserwaerd mee ging doen met 

schoolonderzoek. D'n eersten dokter was mevrouw Aberson, 'n vriendelijke en deskundige 

vrouw. Dat ze deskundig was, daer kan 'k van mee praote. Ze ontdekte bij mijn 'n afwijking 

aan m'n rug en zee tege de mêêster, dà 'k recht voor 't bord mos gaon zitte. 'n Paor weke laeter 

kwam ze in de klas kijke of 'k op 'n goeje plek zat. Jaere laeter kwam deur veul onderzoeke en 

foto's voor d'n dag, wat zij, toe 'k nog klaain was, al zag. 'k Vingk 't aaltijd nog aarg knap. Ze 

waarkte bekant dag en nacht. D'r femilie mos t'r uit  'r waark plukke om 's vekansie te neme. 

 

Hartelijk dank, mevr. V-N uit H-G! De volgende keer gaon we vedder met Uw verhaol over 't 

Bosse school. 
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Wil mevr. G. N. zich aan ons bekend maoke? 'n Ingezonde stuksie wordt allêên geplaetst as de 

inzender bij de waarkgroep bekend is.  In de krant kan 't dan wel zonder naom komme, mor 

wij wille graeg wete met wie we te doen hebbe. 

 

Reacties:  

 

R. Buizert. Weresteijn 1. Tel.01840- 12035. 

K. Lissenburg- v. Genderen. Weresteijn 72. Tel.01840- 15368. 

 

 

 


