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Beste ouders, opvoeders en leerlingen,

Deze keer een andere editie van onze nieuwsbrief.

Laat u verrassen en veel leesplezier. 🎉

Ilex college Fabeltjeskrant zomerjournaal 2021

U weet, een fabel is een verhaal waarin dieren de rol nemen van menselijke personages en

waarin elke diersoort een zeker type verbeeldt; een bezig bijtje, de sluwe vos, een koele

kikker. Het verhaal heeft daarnaast ook altijd een stichtelijke boodschap, een moraal.

Welnu, deze laatste nieuwsbrief, leest u verder..

Juffrouw Ooievaar is het gelukt om hoog op haar nest het MBO1 ei te leggen, uit te

broeden en te doen laten uitvliegen. Kato -zo is haar voornaam- heeft dat niet alleen

gedaan, haar grondtroepen hebben geholpen met organiseren, samenstellen en uitvoeren

van tal van taken.

Piet de Pad, ook wel bekend als Piet Patat vanwege Piet’s Smikkelpaleis is vrijwillig uit

dienst getreden. Piet stond al regelmatig wat te twijfelen over zijn

pensioenmogelijkheden. Toen de mogelijkheid kwam om thuis een nieuwe keuken te laten

plaatsen trok hij terstond de keukendeur van het Ilex achter zich dicht. Koksmes mee,

schort aan de haak. Zo gaat dat.

Momfer de Mol heeft nieuws uit de tuinen. Momfer heeft het wel verteld maar u weet ook

wel, niet-te-verstaan met die binnensmondse zuidelijke tongval. Wat gebrabbel over

werkzaamheden met de leerlingen van klas AGL-1 over mislukte aardbeitjes en gelukte

radijsjes, maar zeker weten doe ik dat dus niet.

Meester Bor de Wolf van klas 3A moest de laatste periode van dit schooljaar even afhaken.

Bor is van het Praathuis, en vervult voor menig collega een centrale rol als

ontmoetingsplaats. Bor de Wolf is een echt bosdier en weet alles over de

(oorlogs)geschiedenis van de Ardennen. Daarom ook zijn uitspraak ‘Whoeha, ik ga wel naar

het enge bos!’. Daar kampeert meester De Wolf graag en na de zomer komt hij terug om

zijn zomer ervaringen te delen met ons.
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Rocus de Vrije Vogel is behalve leerlingcoach ook helemaal uitgevlogen afgelopen

schooljaar als stand-in-meester voor de derdejaars leerlingen TL. Behalve dat Rocus goed

is in het bemiddelen bij ruzies in het Grote Dierenbos is onze Vrije Vogel goed in het

samenbrengen van partijen. We zijn benieuwd of hij ook goed is in het bijeenbrengen van

ingrediënten want meester Rocus gaat ook lessen verzorgen in de keuken.

Melis Das kwam ons vanuit het Buitenbos versterken en heeft het eerste jaar met een

AGL-klas goed neergezet. AGL is namelijk ook gewoon echt school en geen

ballenbakparadijs. Hij is zoń type ex-politieagent die als het nodig is zomaar zijn pet weer

op zet. In de klas houdt hij zich bezig met plantjes, bloemen en kruiden. Hij komt er zelfs

voor terug in de zomervakantie. Nou ja..

Droes de Beer kan best wel eens overkomen als boze-beer. Logisch ook want je hebt wel

wat te doen hoor met zo‘n klas eerstejaars wildebrassen. En dat niet alleen, Droes is ook

nog eens ons eerste aanspreekpunt bij SOM-toestanden. En deze brombeer smeedt ook nog

eens onze lesroosters ineen. Nou, ik geef het u te doen. Droes is vrienden met zijn teckel

Dash en heeft een vissenkom in zijn lokaal waar hij als ontspanning in duikt; het nogal een

formaat zwembad.

Van onze administratieve alleskunster juffrouw Hamster weten we eerlijk gezegd nog

steeds niet of haar naam Myra is of Martha, haar tweelingzus. Soms denk ik wel een ze is

allebei, zoveel werk verzet juffrouw Hamster. Alle weetjes slaat zij op in haar wangen en

eenmaal aan haar desk vermaalt ze alle info en geeft het een plekje waar het hoort.

Onvermoeibaar, accuraat. Haar natuurlijke bemoeiziekheid is onmisbaar; steeds maar

blijft zij aan alle dieren vragen en achtervolgen om info, deadlines en administraties.

Zonder Myra of Martha zouden we na de zomer niet eens kúnnen starten.

Nu onze gedragskundige Isadora Paradijsvogel -aka juffrouw Cheriva- wat langer de tijd zal

nemen om geluk en hoop te hervinden na zoveel Coronaleed in haar privéleven worden

haar taken overgenomen door Truus de Mier. Truus is klein van stuk maar je komt

haar/hem overal tegen. Tuut-tuut-tuut OPP hier, daar. Tuut-tuut-tuut en hups daar zie je

haar weer het nest in sprinten met wat mapjes en je knippert met je ogen en dan zie je

hem er weer uit rennen met weer wat andere dossiers. Mieren zijn daarin zeer androgyn.

Een aanwinst in ons rijk, van stagiair op weg naar queen; “We all need somebody to

lohohohooove”

Ook alle andere dieren hebben het druk gehad om hun eigen nest, hol, burcht te bouwen,

er hun kroost in groot te brengen, hun dagelijkse bezigheden in te rommelen en hun pad

daarbuiten te bewandelen. De kuikens zijn uitgevlogen.

Ik wens u een fijne zomer,🌞

Arie de Rat

namens het team van het Ilex College


