
Onze kapitein gaat het schip verlaten.... 

1 juli jongstleden stond de Vijfmaster in 

het teken van afscheid nemen van Ellen, 

onze kapitein. Na 10 Vijfmasterjaren gaat 

ze tot onze grote spijt een andere koers 

varen; de Taalvijver. 

De kinderen, de ouders en het team  

hebben hun waardering voor Ellen laten 

blijken door haar een hele dag in het 

zonnetje te zetten. En het zonnetje 

werkte mee. 

Al vroeg in de ochtend kwamen een 

aantal leerlingen Ellen met versierde fietsen tegemoet gefietst. Toen ook de fiets van Ellen er 

feestelijk uitzag, zijn zij samen door de erehaag van onze leerlingen gefietst. Als een ware koningin 

werd ze onthaald. 

De dag werd officieel geopend bij de ontmoetingstafel, de plek die symbool staat voor wie Ellen op 

de Vijfmaster is en waar ze voor staat. Er werd geproost en het bordje; ‘Ellens ontmoetingstafel’ 

werd feestelijk onthuld. 

 

Ellen geniet van kinderen, van hun plezier en betrokkenheid; dus deze dag moest een feest zijn voor 

de leerlingen. Daarom waren er verschillende workshops georganiseerd zoals; bodypercussion, 3D-

pen, freerunning, hiphop en een theatervoorstelling. De leerlingen hebben volop genoten en dus 

Ellen ook. 

 

  



 

Uiteraard ontkwam Ellen er niet aan om toch zelf ook even in het middelpunt te staan tijdens de 

viering, het idee van de leerlingenraad. In het geheim zijn alle klassen, ook de peuterspeelzaal, druk 

bezig geweest met het voorbereiden van een optreden en het uitkiezen van een boek als cadeau 

voor Juf Ellen. In een volle zaal met kinderen, ouders, collega's, oud-collega's en familie werd de 

viering gepresenteerd door twee leerlingen die zelf hun script geschreven hadden, wat was Ellen 

trots! De optredens waren prachtig en soms kwam de doos tissues goed van pas. Als afsluiting van 

de viering hebben we met zijn allen Ellen toegezongen;  

 

‘En ja, we zeiden het nog 

Doe da nou niet, maar ze deej het toch, ja 

Juf Ellen bedankt: Heel erg bedankt 

Soms is het toch leuk om iets nieuws te doen 

(jalala)’ 

 

 

Na de viering werden alle kinderen, ouders en 

aanwezigen uitgenodigd voor een feestelijke 

picknick buiten op ons plein. Wat zag het er 

gezellig uit! Iedereen mocht dit keer hun 

trommel feestelijk vullen; er zijn volop suikers 

gesnoept, voor één keertje geen gezonde 

school. Ellen had zelf ook voor een feestelijke 

lunch gezorgd, maar het lukte maar niet om die 

op te eten omdat er zoveel ouders en kinderen 

waren die haar nog even persoonlijk wilden 

bedanken. De fietstassen van Ellen waren te 

klein om alle attenties mee naar huis te kunnen 

nemen, er moest een bus aan te pas komen.  

Om 13.00 uur was de spelenkermis geopend, georganiseerd door de ouderraad. De leerlingen van 

groep 8 zorgden ervoor dat alle spellen in goede banen werden geleid. Er was volop plezier voor 

jong en oud. Om 14.00 uur was het feest nog in 

volle gang, maar moest er helaas toch een einde 

komen aan deze onvergetelijke dag.  

  

 

 

 



Wat hebben we met elkaar op deze dag een mooie herinnering gemaakt, iets waar we met zijn allen 

nog heel erg van nagenieten. 

Ellen we gaan je ontzettend missen, maar fijn dat je onze organisatie niet verlaat. Heel veel plezier 

op de Taalvijver. 

Team Vijfmaster 

 

Een groepsknuffel op de bbq bij Ellen thuis. 

 

 

 

 

 


