
 

 
Wie kent ze nog? Meesters en juffen van school 3 … 
 

Wie zich de naam school 3 herinnert, zal direct zeggen de school tegenover de Gereformeerde Kerk. 

Of de nieuwe naam Henri Dunantschool rolt uit de koker. Wat echter velen niet meer weten is dat de 

school met het nummer 3 begonnen is in het gebouw waar later de ambachtsschool in de Kerkbuurt 

te vinden was. Pas later, in 1923, werd de school op de Oude Uitbreiding geopend. Een school met 

een historie!(BL) 

 

Naer de grôôte school 
 

As ie zes jaer was, mog ie naer de grôôte school. Op School III gong 'k naer de lêêgere school. D'n 

eerste schooldag wier ie dan 's oches deur ie moeder naer school gebrocht. Aalle moeders stinge in 

de gang van 't school deur een hôôg raom de klas in te kijke, waer ie ondertusse al gedrild wier om 

mè je aareme over mekaor netjies rechtop te zitte. Aan 't end van d'n ochend mog ie zellef naer huis 

lôôpe, en 's middas mog ie gelijk al zellef heen en trug naer school. 't Was dus d'n êênigste keer dà 

je deur je moeder naer school gebrocht wier. Meer was ommers veuls te kaainderachtig. 

 

In Slierecht liep 't schooljaer van êên april tot êên april. Op School III wier dat in 1956-1957 

veraanderd van êên september tot êên september. Dà betekende dà me in dat schooljaer van april tot 

begin september langer in dezellefde klas mosse blijve zitte, voordà we naer 't vervollegonderwijs 

konne. Wij maokte 't aallemael mee toe me in de zesde klas zatte. 

 

Wij zatte mè 45 maaider en jonges in êêne klas. 't Hôôfd van School III was Van Toledo, die wier 

’D’n Tol’ genoemd. In onze klas zat ok een ploegchie, dat wier zôôgenaomd voorberaaid om naer 

de HBS te gaon. Die krege ok huiswaarek. Op een ochend mos êên van die kaainder voor de klas 



komme. Hij kreeg opdracht om 't cijfer 11 in letters op 't bord te schrijve met ’n krijtjie. Hij schreef 

op: ’ellef’ en toe we uitgelache wazze, mos tie 't nóg is perbere. Toe schreef tie ’elluf’. Uitaaindelijk 

wier d'r een ander gevraegd, die nie naer de HBS mos, en die schreef in êêne keer ’elf’ op 't bord.  

 

Om zô’n grôôte klas tò nog een bietjie bezig te houwe, wier d'r deur ’D’n Tol’ een boek voorgeleze. 

Dat was 't verhaol van de Vier Heemskaaindere die op ’n paerd, genaomd ’De Rossinante’, aan 

zwaere omstandigheeje konne onsnappe. 't Liep slecht af, want aan 't end van 't boek verzoop 't 

paerd in een revier. We hadde aallemael ontzag voor de menier van voorleze van ’D’n Tol’ en 't was 

dan ok muisstil in de klas as tie d'r mee bezig was.   

 

As ie 's middags naer school gong, en je zag dat ’r blinde voor de raome wazze gezet, dan hiew dat 

in dat 'r fillem kwam. De lessenaer sting dan achter in de klas en daer wier de projector opgezet. 't Is 

een keer gebeurd dat ’D’n Tol’ nie in de gaote had dat de fillem naest de lege spoel liep en op de 

vloer terecht kwam. Op School III hadde we planke vloere. Gedurende de fillem sting ’D’n Tol’ 

hêêl die fillem plat te trappe. De fillem die gedraaid wier, was aan de vrolijke kant, maor dà wij 

zô’n lol hadde kwam deur 't plat trappe van die fillem. Daer kwam die pas achter toe de fillem 

afgelôôpe was. ’D’n Tol’ kwaod en hij zee dat 't lillijk was dà me om hum gelache hadde en nie om 

de fillem. We hadde motte waorschouwe, zee die. As straf zou d’r nooit meer een fillem gedraaid 

worre, zee die ok nog. Maor ja, wij wazze bekant van school af, dus daer zatte we hêêlemael nie 

mee, hee.  

 

Zeun van Sjorse.  

 

 

 

 

 


