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VN: 'Onderwijs is een recht' 

Het is april 2021. Sinds 2001 zijn in Afghanistan Amerikaanse en NAVO-troepen aanwezig. Dit is
zo omdat de VS het toenmalige Taliban-regime in Afghanistan verantwoordelijk hield voor de
aanslagen op de Twin Towers. Twintig jaar lang zijn deze troepen aanwezig. In samenwerking
met partijen in dat land proberen deze troepen om een andere regering stevig in het zadel te
helpen en te houden.

Op 20 november 1989 namen de Verenigde Naties in New York het Internationale 
Verdrag inzake de Rechten van het Kind unaniem aan. Dit Kinderrechtenverdrag 
gaat over alles waar kinderen mee te maken kunnen krijgen. Van hun geboorte tot 
ze achttien zijn. Het gaat over voeding, school, wonen en gezondheid. Over geloof, 
ouders en vrienden. Maar het gaat ook over mishandeling, kinderarbeid, oorlog en 
vluchten. Het kinderrechtenverdrag geeft belangrijke uitgangspunten en 
verplichtingen mee. Alles om ervoor te zorgen dat kinderen veilig kunnen opgroeien 
en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Meer lezen? Klik op: 
https://www.kinderrechten.nl/

In april 2021 verklaart de Amerikaanse president 
Joe Biden dat het genoeg is. In de 
daaropvolgende maanden trekt Amerika zich 
terug. Ook de NAVO-troepen doen dit. Vrijwel 
direct start de Taliban met een offensief om 
opnieuw de macht in handen te krijgen. Bij het 
vertrek van de laatste troepen in augustus 2021, 
slaagt de Taliban hierin.

In die twintig achterliggende jaren zijn er vele 
Afghanen geweest die op de een of andere manier 
hebben gewerkt voor buitenlandse overheden. Op 
die manier wilden zij bijdragen aan hun land met als 
doel een ander en stabiel Afghanistan. Ook voor de 
Nederlandse overheid werkten honderden 
Afghanen. Bijvoorbeeld als tolk. Door de 
machtsovername vreesden deze medewerkers
terecht dat hun leven in Afghanistan niet langer 
zeker zou zijn. Net als andere westerse landen, 
erkende de Nederlandse overheid dit gevaar en 
besloot daarop deze medewerkers met hun 
gezinnen te repatriëren naar Nederland. 
(lees verder op pagina 2)

http://www.jvanstolberg.nl/
https://www.kinderrechten.nl/


Dit ministerie is verantwoordelijk voor de huisvesting van deze gezinnen in Nederland. Maar al die tijd 
verblijven de kinderen ook in de hotels, afgesneden van leeftijdsgenootjes en onderwijs. Hoelang dat 
gaat duren, is hun niet duidelijk.

Voor 15 Afghaanse kinderen komt daar nu een einde aan. Drie basisscholen in Hoofddorp, te weten de 
Klippeholm, de Bosrank en de Juliana van Stolbergschool gaan deze kinderen in de klassen opnemen. 
Waarom doen we dit? Allereerst omdat de vaders veelal een Nederlands paspoort hebben. Dat maakt 
dat scholen sowieso verplicht zijn om de kinderen te plaatsen. Maar onze drijfveer is vooral dat wij 
vinden dat ieder kind recht heeft op onderwijs. Bovendien hebben wij vanuit onze normen en waarden 
de begrippen ‘respect voor elkaar' en ‘naastenliefde’ hoog in het vaandel staan. En dit is zo’n moment 
waarop we hier heel concreet invulling aan kunnen en willen geven. 
(lees  verder op pagina 3)

Helpende handen gezocht!

(vervolg pagina 1)
Dit proces van repatriëring was al gestart tijdens 
de machtsovername en duurde nog geruime tijd 
daarna voort. Inmiddels is het overbrengen van 
deze gezinnen afgerond en daarmee is de 
berichtgeving rondom dit onderwerp grotendeels 
uit de media verdwenen. 

Maar waar zijn deze gezinnen met kinderen nu? 
Ze zijn verspreid over Nederland terechtgekomen. 
In onze gemeente verblijven al lange tijd diverse 
gezinnen in hotels, wachtend op het ministerie van 
Binnenlandse Zaken. 

Voor dinsdag 6 december zijn wij nog op zoek naar 
ouders/verzorgers die ons willen helpen om de 
school weer in kerstsferen te brengen.
We hopen het weer gezellig en leuk te maken voor 
de kinderen! Meld je aan bij één van de leden van 
de Oudervereniging (OV) of bij Joost/Tanja. Wij 
zien je graag op 6 december om 19.00 uur.

Wij leren enWij leren en
  ontwikkelen samen
ontwikkelen samen



Vorige week heeft de rommelpiet ons hele kindcentrum overhoop gehaald. Gelukkig hebben de kinderen 
alles weer netjes opgeruimd. 

Inmiddels hebben we bericht gekregen van sinterklaas dat hij van plan is om op maandag 5 december ons 
kindcentrum te gaan bezoeken. Maar ... zou hij ons wel weten te vinden? We zijn namelijk verhuisd! En we 
zijn vergeten om een adreswijziging naar Sint te sturen!

 (vervolg pagina 2)
Met ons team hebben we
onderzocht wat wij voor deze 
kinderen kunnen betekenen. 
Uitkomst is dat wij graag onderwijs 
willen en kunnen verzorgen voor vijf 
kinderen. De andere kinderen gaan 
naar de Klippeholm en de Bosrank. 

Op 13 december is er voor de Afghaanse gezinnen een informatiebijeenkomst bij ons op school met 
medewerking van één van onze ouders die als tolk zal optreden. Wij heten deze gezinnen van harte 
welkom bij ons en leggen hun uit hoe ons onderwijs is georganiseerd. Daarna zullen we zo snel 
mogelijk tot plaatsing van de leerlingen overgaan. Met een beetje geluk pakken ze de gezelligheid van 
de feestdagen nog mee.

Heb je hier vragen over of wil je iets 
betekenen? 
Neem contact op met Joost van Dijk

Van gezonken pakjesboot tot rommelpiet 
Tja, spannend is het allemaal wel. Eerst zinkt de 
pakjesboot en vraagt iedereen zich af of de goede sint 
wel komen zal. Dan blijkt de goedheiligman het vliegtuig 
te hebben genomen. Over de milieubelasting van zo'n 
vliegreis zullen we het dit keer maar even niet hebben; 
nood breekt wet.

Op school maken we veel gebruik van chromebooks. Het is fijn als 
kinderen zelfstandig iets kunnen beluisteren, zonder overlast voor 
anderen. Daarom willen we graag dat ieder kind vanaf groep 4 een 
eigen hoofdtelefoon mee naar school neemt. Een andere 
belangrijke reden is dat we eind januari nieuwe Cito-toetsen gaan 
afnemen, waarbij het noodzakelijk is dat de kinderen een eigen 
hoofdtelefoon hebben. Mocht dit een financiële belemmering voor 
je zijn, geef dat dan aan bij de groepsleerkracht.

 

Hoofdtelefoon 



28 november: groepspresentatie  groep 
1/2a en 6 (ouders van deze groepen zijn 
van harte uitgenodigd!
1 december: energieles groep 6 en 7/8.
5 december: Sinterklaas op school (dat 
hopen we tenminste).
7 december: kijkochtend.
16 december: bijeenkomst 
ouders/verzorgers van groep 3 over 
lezen.

‘Wij leren en ontwikkelen samen!’ Dit is waar we als kindcentrum 
voor staan. Om dit nog meer tot praktijk te brengen, gaan we 
starten met ouderbijeenkomsten. Het doel is om als kindcentrum 
met jullie als ouders de handen ineen te slaan om kinderen te 
ondersteunen in hun (leer)ontwikkeling. 

De eerste bijeenkomst staat gepland voor groep 3 op vrijdag 16 
december van 8.30 - 9.30 uur en gaat over lezen. We vertellen wat 
er op school gebeurt aan lezen en wat er verwacht wordt van de 
kinderen in groep 3. Verder zullen we ervaringen en tips 
uitwisselen over hoe je thuis je kind kan stimuleren met lezen. 

We hopen alle ouders van groep 3 op vrijdag 16 december te zien. 
We maken er een leerzaam en gezellig uur van.

Ouderbetrokkenheid: lezen


