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aan het hoofd van een katholieke school
in de stad Groningen. Bij haar vertrek zijn
al haar mede-religieuze schoolhoofden
vervangen door leken. Zuster Andrea
omschrijft haar kleuterschool in 1966
liefdevol als “één groot blij gezin”. De
zusters zelf hebben het in deze tijd niet
altijd gemakkelijk. Een veelzeggende
anekdote gaat over een nieuw toilet dat
in de kleuterschool wordt aangelegd.
Voor het eerst in de halve eeuw waarin
de zusters werken op de kleuterschool,
beschikken zij nu over een eigen toilet.
Zuster Andrea: “Vijftig jaar hebben wij
een dankbaar gebruik mogen maken
van het toilet van de leerkrachten
van de lagere school, eveneens in de
Polderstraat gevestigd. Als U weet wat
dit ... voor ons betekent, zo dichtbij
een toilet te bezitten, kunt U zich onze
vreugde indenken.”
De vreugde is niet van lange duur. De
daling van het leerlingenaantal, dat
zich begin jaren zestig al duidelijk
aftekent, zet verder door. Tien jaar later
zijn er onvoldoende leerlingen om de
school levensvatbaar te houden. De
kleuterschool stopt in 1970, de lagere
school drie jaar later.

