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Met veertien leerlingen is gistermorgen de Weekendschool Oldambt begonnen. Kinderen uit groep zeven kunnen zich er op 24 zondagse bijeenkomsten
op hun latere studiekeus oriënteren. ,,Ik speel niet zo veel buiten.’’

¬ De leerlingen van de Weekendschool zorgen voor een knallend begin van hun eerste schooldag.
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Gretige leerlingen op eerste
weekendschool in de regio
Gerdt van Hofslot
WINSCHOTEN In navolging van on-

der meer Groningen, Leeuwarden en
Amsterdam heeft nu ook de gemeente Oldambt een weekendschool. Het is de eerste buiten de
grote steden. In De Stuwe in Winschoten ging gistermorgen de eerste
groep van veertien kinderen aan de
slag. Er is nog plaats voor zes nieuwe
leergierige leerlingen.
De groep werd exact om elf uur
met een glimmende limousine afgezet bij het schoolgebouw. Na enig ceremonieel, taart en fris, en natuurlijk een paar toespraakjes, begon de
eerste bijeenkomst stipt om twaalf
uur.
Karsten Lich (10) uit groep zeven
van basisschool De Tweemaster in
Winschoten had er reuze veel zin in.
,,Ik wil meer leren, mijn kennis uit-

breiden. Om hogerop te komen.’’
Maar op zondag naar school, gaat
dat niet wat ver? ,,Nee, hoor. Dat vind
ik geen probleem. Het lijkt me ook
niet saai. Ik heb me ook zelf opgegeven’’, zegt Karsten monter. Hij hoeft
misschien niet eens zo veel op te letten, want hij weet nu al dat hij tandarts wil worden.
Zijn leeftijd- en schoolgenootje
Merel Sibma zit er evenmin mee dat
ze voortaan 24 keer op zondag naar
school moet. ,,Ik wil graag zeker weten wat ik later wil worden. En ik heb
zondag toch nooit zo veel te doen,
dus vind ik het niet erg. Buitenspelen? Dat doe ik niet zoveel’’, klinkt
het verontschuldigend.
Begeleider Karin Kampen zegt dat
de term school eigenlijk niet handig
is gekozen voor het nieuwe initiatief. ,,Het is geen kwestie van rekenen en taal. Dit is geen traditionele

‘Ik wil graag zeker
weten wat ik later
wil worden’

school. Ze gaan vooral veel op stap
en ze luisteren naar mensen die komen vertellen over hun beroep. Het
is geen saai klasje.’’
Voorlopig gaat de weekendschool
in Winschoten een jaar draaien, hoewel de scholen in bijvoorbeeld Groningen en Leeuwarden twee of drie
jaar duren. ,,Aan het eind van het
jaar gaan we met de ouders en andere betrokkenen kijken of we eventueel een jaar langer doorgaan. Dat

hangt ook af van de financiering’’,
zegt Kampen.
Wethouder Bard Boon van Oldambt hoopt vurig dat de school na
een jaar doorgaat, al moeten daar
nog wel geld voor worden gezocht.
,,Het is wel prijzig. We stellen dit gebouw ter beschikking en de docenten zijn vrijwilligers. Maar de kinderen gaan veel op stap en daar is vervoer voor nodig. En ze moeten wat te
eten krijgen’’, zegt hij.
Boon vindt de school, die naast
Oldambt, ook door de provincie en
een aantal sponsors wordt betaald,
een prachtig initiatief. Het is volgens
hem een uitgelezen plek waar kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen. ,,Er zijn in dit deel van Groningen natuurlijk ook heel veel kinderen die onze zorg nodig hebben. We
hopen dat we hen ook kunnen bereiken.’’

