
UITNODIGING  
TENTOONSTELLING en  
OFFICIËLE SLUITING SCHOOL 

 
 

 

  Beste leerlingen, oud-leerlingen en inwoners, 

Na meer dan 140 jaar onderwijs, sluit de school in Lollum 
aan het begin van de zomervakantie haar deuren.  
 
De school in Lollum heeft meer dan 140 jaar lang leerlingen 
uit Lollum en Waaksens klaargestoomd voor de toekomst.  
 
Wij vinden het dan ook belangrijk dat leerlingen, oud-
leerlingen en inwoners op gepaste wijze hun herinneringen 
over ‘ús skoalle’ terug kunnen halen en elkaar kunnen 
ontmoeten.  
 
Wij nodigen u dan ook van harte uit om onze tentoonstelling 
met unieke documenten, foto’s en materialen te komen 
bekijken. Daarnaast nodigen wij u uit voor het officiële 
sluitingsmoment. 
 
Op de andere zijde van deze brochure vindt u alle 
informatie. 
 
Tot ziens op CBS De Gielguorde te Lollum! 
 
Met vriendelijke groet, 
Mede namens de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad, 
 
Inge Wildschut 
Directeur 

 

 

Hoe stil leit ús doarp yn ‘e skimmer 

De rêst fan ‘e fallende joun; 

Hjir sûzelet it sêfte gemimer 

Fan ’t fiere forline yn ’t roun; 

Jierren kamen….gyngen foarby…. 

Jierren steane te kommen…. 

Krekt of lústert dy jouns-twirre bliid. 

Der daget nou in nije tiid! 

Hja komme elkoar nou tomjitte, 

Forline en kommende tiid; 

Fornije elkoar hwat hja witte; 

Fan leafde fan langstme en striid; 

It âlde is foar altyd foarby…. 

Wy, wy libje yn it nije, 

De beammen flústerje tsjin op en tsjin my, 

It dagen nou wer op ‘e nij!! 

 

(Uit: uitgave Kristlik Nasjonale Skoalle Lollum-

Waeksens 1875-1975) 



 

 

 

 

 

TENTOONSTELLING OP  
11, 12 EN 13 JULI 2017 

De tentoonstelling is geopend op 

dinsdag 11 juli, woensdag 12 juli 

en donderdag 13 juli 2017 van 

16.00 tot 20.00 uur. 

 

Komt u kijken of u op de oude 

schoolfoto’s staat? De koffie 

staat voor u klaar! 

 
TENTOONSTELLING OP 
ZATERDAG 15 JULI 2017 

De tentoonstelling is geopend op 

zaterdag 15 juli 2017 van 14.00 

tot 17.00 uur.  

 

 

Ook op deze dag staan oud-

leerlingen voor u klaar om u rond 

te leiden over de tentoonstelling.  

 
OFFICIELE SLUITING OP 
DINSDAG 18 JULI 2017 

U bent van harte welkom om de 

officiële sluiting bij te wonen op 

dinsdag 18 juli 2017 om 14.15 

uur. De huidige 24 leerlingen 

draaien met vertegenwoordigers 

van cbs De Gielguorde de deur op 

slot en overhandigen de sleutel 

aan de Gemeente Súdwest-

Fryslan. Een mooi moment om 

elkaar op het schoolplein nog 

even te ontmoeten! 

 

 

 

 

 

 

STUUR DIT BERICHT DOOR 

Wij kunnen niet iedereen 

persoonlijk uitnodigen voor de 

tentoonstelling en de officiële 

sluiting. Wij vragen u dan ook dit 

bericht te verspreiden onder uw 

oud-klasgenoten, familie en 

overige bekenden. Met z’n allen 

hebben we een groot bereik! 

 
ONTMOETEN OP FACEBOOK 

Speciaal voor de tentoonstelling 

en de officiële sluiting hebben 

wij een Facebook-pagina 

aangemaakt. Op deze pagina 

plaatsen wij de komende weken 

nieuwsgierige berichten. Ook 

kunt u misschien weer ‘online’ 

herenigd worden met uw oude 

klasgenoten. Ga naar: 

www.facebook.com/gielguorde   

 
INFORMATIE OF VRAGEN? 

Indien u meer informatie wenst 

of nog vragen heeft, neem dan 

contact op met: 

 

CBS De Gielguorde 

Waaxenserweg 13 

8823 SW  LOLLUM 

Tel. (0517) 46 91 76 

info@gielguorde.nl  

 

 

http://www.facebook.com/gielguorde
mailto:info@gielguorde.nl



