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`loo jaar st. Nicolaasschool'. Wie was er niet van op

de hoogte? Iedereen wist het. Twee jaar lang is er aan
het feest gewerkt. In het begin natuurlijk zo af en toe.
Als eerste werd er een `feeststaf' in het leven geroe-
pen. Een groep die de feestkar ging trekken en de
plannen naar voren bracht. Het belangrijkste was het
opsporen van alle oud-leerlingen en -leerkrachten.
Een enthousiaste reüniegroep speurde naar de bijna
4000 leerlingen die de St. Nicolaasschool in die 100
jaar heeft gehad. Velen waren overleden, maar toch
vond de groep 2900 adressen. Van negen personen

Logo van het feest.

was het thuisadres niet te achterhalen. Knap werk
van de reüniegroep. Ook werd er nagedacht over de
reüniemomenten. We kozen voor vijf reüniebijeen-
komsten. De jeugd t/m l5 jaar (geen alcoholische
dranken),16 t/m 35 jaar, 36 t/m 5ljaar, 52 t/m 71
jaar en 72 jaar en ouder. Over die groepen was goed
nagedacht. Hoeveel zijn het er? Klopt de verhou-
ding? Het derde punt was de locatie. We kozen voor
een grote feesttent van 20 bij 30 meter op `de hoek'
in het centrum van het dorp. In de Nibbikker volks-
mond spreken we dan over `de kermistent'.
Achteraf is de bovenstaande verdeling de juiste
geweest. De jeugd ging naar de Cupidobar en alle
andere groepen zaten en stonden steeds in een zeer

goed gevulde feesttent. Toen de school 75 jaar
bestond, meldden de oud-leerlingen zich aan door
een formulier op te sturen. Anno 2009 ging het
allemaal middels de website.

Printscreen van de website.

Hoeishe±begoTmeTt?Eenterugblïkaandehand
vandehoofidenvandeSt.Nicolaasschool.

Meester Jägers (1909-1923)
Op 10 mei 1909 opende de school zijn deuren. Het
kerkbestuur was jarenlang bezig geweest om een
katholieke school te stichten in Nibbixwoud. De
school telde meteen al 132 leerlingen. Meester Jägers

V.I.n.r. Meester Moeskops, meester Bruinsman, juffrouw Beaudoux

en meester Jägers,1922.
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was het eerste hoofd van de school. Het was een
statige man, groot en mager met een snor. Hij was
een groot dierenvriend, had veel dieren thuis en
leerlingen mochten de dieren voeren. Tweemaal per
week gaf hij `schoonschrijven'. Het handschrift van
de oudere mensen laat dat schoonschrift tegenwoor-
dig nog goed zien. De eerste tienjaren was er geen
elektrisch licht. De school kreeg dat pas in 1919.
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Meester Ketelaar.

Meester Ketelaar
(1923-1935)
Meester Jägers vertrok in
1923 en toen werd meester
Ketelaar hoofd van de school.
De leerlingen hadden veel
ontzag voor deze meester.
Eén van zijn eerste acties
was het weghalen van het
prikkeldraad op de veranda.
Als meester Ketelaar zei: "Je
mag daar niet", dan deed je

dat gewoon niet. Schoolreisjes werden georgani-
seerd. Met paard en wagen naar de speeltuin in
Bergen en het speelduin in Schoorl. In Hensbroek
stopten ze bij de kolfbaan en daar kregen de kinderen
limonade. Het was een hele onderneming. Als het
regende ging men allemaal onder het dekzeil dat over
de wagen werd gelegd. Men ging dan letterlijk `vroeg
onder zeil'.
In 1924 werd de openbare school in Nibbixwoud
opgeheven. Deze school bevond zich tegenover
`Bessie' aan de Dorpsstraat. Het gevolg was dat de

R.K. Parochiale School meer leerlingen kreeg.
Jarenlang werd er in de jaren 20 gedebatteerd over
uitbreiding van de school. De kerk, de burgemeester,
de inspecteur, velen bemoeiden zich ermee, maar er
gebeurde weinig. Eindelijk was de verbouwing aan de
Korte Ganker een feit. Op 19 januari 1931 werd de
`nieuwe school' door deken C. Jonckbloed ingewijd.

Drie lokalen werden gebouwd. Eén lokaal werd
gesloopt. Er kwamen een kelder, een hal, een spreek-
kamer, een bergplaats, urinoirs, enz. De school had in
1931 vijf lokalen. In l934 werd er door de regering
een nieuwe spelling ge.i.ntroduceerd. Minister
Marchant schafte de dubbele `o' en `e' af. Dus geen
`zoo', maar zo. Het was niet meer `leeren', maar leren.

Ook de `sch' verandert in een s. Het was alleen
jammer dat er in die dertigerjaren, in de crisistijd,
geen nieuwe boekjes kwamen. De oude spelling
stond nog lange tijd in de gehanteerde methoden.

Meester Klaver (1935-1962)
Meester Klaver was het derde hoofd van de school en
dat bleef hij 27jaar. Tegenover de school stond een
woning bestemd voor de hoofdonderwijzer. Zeven
jaar werkte meester Klaver met meester Moeskops.
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Deze meester Moeskops is absoluut één van de
toonaangevende meesters geweest op de St. Nico-
laasschool. Van 1911 tot 1943 was hij meester op de
school. Hij was een begrip in het dorp. In het open-
bare leven had hij veel functies: kassier bij de Boe-
renleenbank, lid van de R.K. Harmonie, lid van het
katholieke toneel en in al die jaren was hij lid van het
zangkoor. Op 28 maart 1975 overleed meester
Moeskops en namen we afscheid van een markante
Nibbikker. De naam Moeskops bleef nogjaren aan de
school verbonden, want zijn dochter Bep, juffrouw
Moeskops, stond ook op de St. Nicolaasschool, van
1945 tot 1978.

Meester Klaver was het
hoofd in de oorlogspe-

•     riode.Vaderlandse

Meester Klaver.

liederen waren verbo-
den, maarjuist in die
tijd werden ze uit volle
borst gezongen. Ook
was de invoering van de
Duitse taal verplicht
gesteld door de bezet-
ter, maar van de
uitvoering kwam
weinig terecht. Midden
in de oorlogsperiode
kwamjuffrouwzomer-
dijk naar Nibbixwoud.
Ruim 30 jaar nam zij de

jongste kinderen onder haar hoede (1945-1978). De
school begon steeds meer te groeien, meer kinderen
kwamen op de St. Nicolaasschool. In 1954 werden de
eerste plannen voor een grootse verbouwing ge-
maakt. In de jaren 50 begonnen de ouders meer
invloed te krijgen op het onderwijs. In 1959 was de
eerste vergadering van het oudercomité onder
voorzitterschap van Jan Koopman. Mevrouw Doe-
dens had het secretariaat onder haar hoede, Henk
Hoogland was de eerste penningmeester.

St. Nicolaasschool wordt wereldnieuws
Het lokalenprobleem was groot op de St. Nicolaas-
school. Nog steeds werd er niet gebouwd. Op 6
december 1957 besloot het gemeentebestuur tot het
huren van `de toneelruimte' van café De Sport. Op
maandag 6 januari l958 ging meester Loos lesgeven
in het café van de familie lmming. Zijn klas telde
dertig leerlingen. Een situatie die ruim vierjaar zou
duren. In de laatste maanden van 1962 werd de taak
overgenomen door meester De Smeth, omdat
meester Loos hoofd van de school was geworden.
Het lesgeven in het café werd wereldnieuws. Het
Polygoonjournaal, veel Nederlandse dagbladen en
kranten uit Europa, waaronder ltalië, schonken
aandacht aan deze bijzondere huisvesting.
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Ben Loos (1962-1989)
In 1962 overleed meester
Klaver. Hij werd opgevolgd
door meester Ben Loos. Die
stond al achtjaar op de St.
Nicolaasschool toen hij op 1
maart 1962 het vierde school-
hoofd werd.
Het schoolteam bestond uit
leerkrachten die een lange
tijd dienst deden: juffrouw
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Ben Loos. Moeskops en Hofliuis. Allen
stonden meer dan 25 jaar

voor de klas in Nibbixwoud. Vanaf 1966 werd er op
zaterdag geen les meer gegeven. Onder meester Loos
kwam er een scheiding tussen school- en kerkbe-
stuur. In 1968 werd Gert Doedens de eerste voorzit-
ter van het schoolbestuur, Aldert Bijpost secretaris
en Nic van Diepen penningmeester. Vanaf 1969 heeft
de school twee geweldige interieurverzorgers, de
heer en mevrouw Jan en Jannie Verbeek. Zij hebben
dat werk 25 jaar gedaan. Jan ursem heeft de tuin van
de school vanaf 1970 verzorgd. Hij is nog maar net
gestopt met zijn activiteiten. De St. Nicolaasschool is
hem heel dankbaar voor zijn inzet. De school werd
steeds groter en in het begin van de jaren 70 voldeed
ook de nieuwe school niet meer. De juffen Moeskops,
Sernee en Schipper klagen over de slechte staat van
`de oude school'. Te gehorig, een slechte lichtinval en

ook nog eens te klein. Vanaf 1974 wordt er nagedacht
over de aanbouw van een aantal lokalen bij `de
nieuwe school'. Het zou nog lang duren eer die
aanbouw gereed zou zijn. Pas in 1979 mocht de
oudste leerling, Ellen Moeijes, de eerste paal slaan
van de aanbouw. In datzelfde jaar was het eerste
lokaal gereed. Dat werd het lokaal voor meester
Hoffer. Tijdens de aan-en verbouw zat hij maanden-
lang met zijn leerlingen in een kleine, koude keet.

Geweldig feest na 75 jaar: 10 mei 1984
Heel Nibbixwoud keek daarnaar uit en het werd
groots aangepakt. In het geheel versierde dorp stond
een grote feesttent waar alle activiteiten plaatsvon-
den. De leerkrachten Piet Bos en Jan Hoffer maakten
een fraai historisch overzicht, het boek `75 jaar st.
Nicolaasschool'. Huub en Els van Gaal waren de
personen achter de reünie. De toneelvereniging
Cunera voerde fantastische sketches op. Periodes uit
de tijd van meester Jägers, meester Klaver, het
lesgeven in het café enzovoorts, kwamen aan bod.
Het `dubbelmannenkwartet', St. Gregorius, Animo,
iedereen hielp mee er een groot feest van te maken.
De laatste woorden van voorzitter van de `feeststaf'
Cees Koeleman waren: "U allen heel hartelijk dank
voor de medewerking en nu met z'n allen op naar het

100-jarig bestaan van de St. Nicolaasschool". Op 1
november 1989 nam meester Ben Loos afscheid als
hoofd van de St. Nicolaasschool. 35 jaar was hij
verbonden aan de school te Nibbixwoud, waarvan 27
jaar als hoofd. Een aantal jaren later werd hij, na-
mens de Koningin, vanwege zijn vele werk onder-
scheiden met de Orde van Oranje-Nassau.

Huub van Gaal (1989-1999)
Het vijfde hoofd is Huub van Gaal. Van 1973 tot 1986
was hij als leerkracht al verbonden aan de St. Nico-
laasschool. In 1986 werd hij directeur op een school
in schagen. Drie jaar later werd hij benoemd in deze
functie te Nibbixwoud. Veranderingen volgden
elkaar snel op in zijn periode. In 1998 fuseerden
veertien schoolbesturen voor katholiek basisonder-
wijs van de gemeenten Obdam, Opmeer, Westerkog-
genland en Wognum tot één bestuur: de stichting De
Gouw.

Cees Elst (1989-2008)
Na meester Van Gaal werd meester Elst directeur
van de St. Nicolaasschool. In de geschiedenis van
100 jaar is hij de zesde directeur. Ook tijdens zijn
verblijf in Nibbixwoud is de school weer verbouwd.
Het fraaie voorste gedeelte is aangebouwd. In 2001
begon men met de bouw en in 2002 was de opleve-
ring. Op vrijdag 29 augustus 2008 was er een feestdag
op school. Die dag kreeg het plein van de kleuters een
naam: Meester Elstplein.

Femke Zeilema (vanaf 2008)
Directeur Femke Zeilema viel met haar neus in de
boter. Het organiseren van een feest vanwege het
loo-jarig bestaan was in volle gang. In korte tijd heeft
zij gemerkt waar de Nibbikkers voor staan. "Als er
iets gebeuren moet, doen we dat met z'n allen." Heel
Nibbik werkte mee aan het feest. Veel huizen werden
versierd. Een week lang waren er allerlei activiteiten.

Feestweek voor de kinderen
Een feestweek voor de kinderen had als thema
`heden~verleden-toekomst'. Een speciaal feestco-

mité, bestaande uit leerkrachten en enthousiaste
ouders, organiseerde voor elke groep feestelijke
momenten. Een opsomming: de Radboudverteller,
Bess vertelt, excursies naar het Zuiderzeemuseum,
naar het Huis van Oud, een `Ot en Siendag' voor de
hele school, bezoek van een ruimtevaartdeskundige,
les krijgen zoals vroeger, oude schoolliedjes zingen,
enzovoorts. Het hoogtepunt was de laatste dag,
vrijdag 15 mei, het gezamenlijke ontbijt in de feest-
tent waarbij zelfs Sinterklaas, via de beamer, alle
kinderen feliciteerde. Daarna twee theatervoorstel-
lingen: één voor de onderbouw (Tinkerbell) en één
voor de bovenbouw (het MIM-theater). Daar tussen-
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Het hele dorp was versierd. Foto Ria Ursem.

door nog een `vossenjacht' in het versierde dorp.
Heel Nibbixwoud maakten we enthousiast en
iedereen versierde het eigen huis en in de straat
werden schoolse thema's neergezet. Het was fantas-
tisch om te zien en veel West-Friezen kwamen een
bezoekje brengen aan het dorp.

Het hoogtepunt
Het hoogtepunt was toch wel het `begraven' van de
toekomstkist. Alle kinderen hebben in de feestweek
gewerkt aan de toekomst. Ze maakten iets per groep
en aan het eind van de week werd dat in de toekomst-

Femke Zeilema heeft de toekomstkist gesloten.
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kist gelegd. Over 25 jaar gaat die kist weer open. Dan
bestaat de school l25 jaar en is het weer tijd voor een
feestje!

De reüniefeesten
De avond voor de groep 13 t/m 15 werd een avond vol
met wisselende activiteiten. De andere groepen
kregen een uur cabaret voorgeschoteld. De plaatse-
lijke toneelvereniging ging die uitdaging aan en
bracht herkenbare taferelen uit het schoolverleden
op de planken. Dat was een uur genieten. Elke groep
(de zesde klas van voorheen) werd op de foto gezet.
Alle (3000! !) foto's kunt u zien op onze website.
Bovendien was er in de cunerakerk een jubileumvie-
ring met het thema `100 jaar st. Nicolaasschool'. Dat
werd ook al een zeer speciale reünie.
Het doel van de reünie kwam volledig tot zijn recht.
Ontmoetingen, emoties, gesprekken, herinneringen
enz. Oud-leerlingen uit Hongarije, Amerika, Frank-
rijk, Canada, Australië, Duitsland, Nieuw-Zeeland,
Engeland ontmoetten elkaar. Veel adressen werden
uitgewisseld.

Cd-opname van het schoollied in de Reel Sound  Studio van H. op

den Kelder in Nibbixwoud.

Het schoollied, de schoolvlag, de receptie
Speciaal voor dit feest hebben we een schoollied
gemaakt. Nouja `we' .... Meester Piet Ootes compo-
neerde het gehele lied. Daarna de REEL-studio in
voor een cd-opname en het resultaat mag er zijn.
Op de eerste dag kregen we een officiële schoolvlag.
Die kunnen we dan eindelijk ook eens presenteren
tijdens de jaarlijkse Gouwdag. Natuurlijk wapperden
de vlag en de nieuwe dorpsvlag de hele week in de top
van de vlaggenmasten bij de school.
Tijdens de receptie kregen we nog veel meer cadeaus.
180 Mensen waren aanwezig in de school tijdens
deze receptie voor genodigden. Het werden heel
gezellige uurtjes waar we nog vaak aan terug zullen
denken.
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Het draaiboek
Ach, er valt nog veel meer te vertellen. De leidraad
was het dikke draaiboek. Natuurlijk hebben wij ook
vooraf informatie ingewonnen bij andere scholen.
Het draaiboek ligt klaar en iedere school zal dat weer
op eigen wijze invullen. Hoofdzaak is dat de organi-
satie en deelnemers tevreden zijn na afloop van het
feest. Dat zijn we... Maar wat nog belangrijker is: alle
reünisten waren tevreden en alle schoolkinderen
hebben genoten in die feestweek. Het was een
historisch moment en eenieder zal zich dit blijven
herinneren. Herinneringen aan een basisschool zijn
belangrijk. Dat hebben we gemerkt en daarom zijn
we blij dat we deze aandacht hebben gegeven aan het
loo-jarig bestaan van de St. Nicolaasschool.  De
feeststaf onder voorzitterschap van Hans Tigges
zette na twee jaar een punt achter hun werkzaamhe-
den. Andere leden van deze staf waren: Caroline
Hörchner, Vera Wals, Fred Hoogland, Marry Tessel,
Peter Mol, Rick Nathalia, Ton Doodeman, Irene
Brink, Raymond Kok, Marinel Huisman en Gerard
Berkhout.

Het organiserend comité. Zittend v.I.n.r: Caroline Hörchner, Ray-

mond Kok, Marry Tessel, Vera Wals, Peter Mol. Staand v.I.n.r:

Gerard Berkhout, Irene Brink, Hans Tigges, Rick Nathalia,

Ton Doodeman, Fred Hoogland, Cees Ursem.

fJ€z scboo[hed
Opschoolmoetveelgebeuren
Rekenen, gym en taal.
Alsjezjethoeveelerjndjeboekenstaat
Maaronshoorjenjetzeuren.
Neewemakengeenkabaal.
Wantwewetendathetonshi.erlukkengaat.

Refrein..

Si.nt Njcolaasschoo`,

Wezi.jnsamenbjjelkaar.
Si.nt Ni.colaasschool,

Di.ebestaatnu100jaar.
Sjnt Ni.colaasschool

Vanonskn.jgjjjechtgoud.
DeSjntNjcolaasschool,
Hjer i.n Njbbjxwoud.

lndeklasofophetschoolplein.
Overalvoeljejebli.j.

Wantjeweetdatjehi.eraltjjdwejkombent
Zwart,blond,grootofklejnledereendiehoorterbjj
t,svooronsn_orri_a_a,,,ri:.Z,,jcnudc:t€ez:ë:ewheonodr.:.e#b:,Íre,n

Als wi.j hi.er jets vjeren

Doenwedatgraagmetmuzjek,
Daarmeewordtheteennoggroterfeest.
Wehebbenveelplezjeren
Onzeschoo`jsechtuni.ek
Datweetj.ealsjeeroojtbentgeweest.„Refreí.n

Enalsjeeensnjetzekerweethoededagverlopenzal
Ki.j.kdanmaareensrustigomjeheen.
Enalsjegoedgekekenhebt,noudanweetje'tzekeral.
Opzo'nschoolvoeljejenooi.talleen...Refneí.n
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