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In de Oudheidkamer is een tentoonstelling ingericht over de geschiedenis van de school in
Visvliet in vroeger dagen. In de etalage ligt een griffeldoos en een lei met griffel waar je vroeger
mee schreef. Later kwam de inktpot met kroontjespen en de inktlap met vloeipapier.

De geschiedenis van het Onderwijs in Visvliet :
-

In het begin was er school in de Witte Kerk, onder de toren.
De schoolmeester was koster, voorzanger en organist tegelijk.
In 1857 was er school in het gebouw aan de Heirweg 36, nu de Gereformeerde Kerk.
In 1901 komt de Algemene Leerplicht.
In 1905 wordt de Vereniging “ School met de Bijbel “ opgericht.
Van 1924 – 1961 is meester Veenstra aan de school verbonden.
In 1932 wordt de openbare school opgeheven.
In 1956 wordt de nieuwe school aan de Bartolesstraat geopend.
In 1961 komt er een schoolhuis.
In 1864 gingen er 71 leerlingen naar de Openbare Basis-school.
In 1932 gingen er 64 leerlingen naar de Christelijke Basis-school.
Na de oorlog in 1945 waren dat 78 leerlingen.

Wat is er zoal te zien zien op de tentoonstelling ?
- Een schoolbank, u kunt er nog mee op de foto, zoals vroeger ook vaak gebeurde.
- De vakken lezen, rekenen, taal en schrijven.
- Het leesplankje van aap – noot – mies; of leerde u lezen met an en moe.
- Deze boekjes zijn er, en natuurlijk Jaap en Gerdientje.
- Dorpsgenoot Tjits Veenstra schreef methodes om het lezen aan te leren, ze liggen ter
inzage.
- Hoe leerden we schrijven ? Rechtop of scheef ? De wandplaten hangen er en schriften
met prachtige letters.

Een bezoek aan deze tentoonstelling is zeker de moeite waard en zal veel herkenning geven
aan uw schooltijd. In het Archief zijn schoolmappen met activiteiten en natuurlijk schoolfoto’s.
Hebt u nog schoolfoto’s die er niet zijn dan maken we daar graag een kopy van voor het archief.
U bent van harte welkom de laatste zaterdag van de maand en op afspraak.
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