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Inleiding
INVENTARIS
1. 28 september 1951 Ter kennis brengen voornemen bouw kleuterschool
Pastoor Renders motiveert aan de directeur van het RK centraal bureau voor onderwijs en
opvoeding te ‘s-Gravenhage zijn voornemen tot de bouw van een kleuterschool.
2. 5 oktober 1951 Instemming RK centraal bureau voor onderwijs en opvoeding
Het R.K. Centraal bureau voor onderwijs en opvoeding te ‘s-Gravenhage bericht aan pastoor
Renders dat zij zich kan verenigen met het stichten van een kleuterschool te Valkenswaard.
3. 14 februari 1952 Bouw kleuterschool niet mogelijk
De schoolopziener van het kleuteronderwijs in district I bericht dat de bouw van een kleuterschool
niet mogelijk is.
4. 1 oktober 1952 Statuten stichting voor kleuteronderwijs te Valkenswaard
5. 24 april 1952 Waarborgen rente en aflossing geldlening kleuterschool
Verzoek van de gemeente Valkenswaard aan het RK kerk-schoolbestuur der H. Mariaparochie om
een exploitatiebegroting met uitvoerige toelichting over te leggen.
6. 6 november 1952 Goedkeuring bisdom ‘s-Hertogenbosch
Het bisdom ‘s-Hertogenbosch geeft goedkeuring aan de statuten van de stichting voor
kleuteronderwijs te Valkenswaard
7. 19 november 1952 Gemeentelijke subsidie
Brief van de rijksschooltoezicht L.O. uit Venlo dat zij niet beschikt over gegevens ten aanzien van het
al of niet ontvangen van bijdragen uit het gemeentefonds.
8. 9 februari 1953 waarborgen rente en aflossing geldlening kleuterschool
De gemeente Valkenswaard stelt zich borg voor een geldlening van fl 100.000,- ten behoeve van de
bouw en inrichting van een nieuwe kleuterschool
9. 11 februari 1953 inventarisatie nieuwe leerlingen kleuterschool Mariaparochie
De stichting kleuteronderwijs Valkenswaard vraagt aan de ouders opgaaf te doen van welke
kinderen de nieuw te bouwen kleuterschool gaan bezoeken
10. 14 februari 1953 urgentieverklaring bouw kleuterschool
Urgentieverklaring van het ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschappen aan het RK
schoolbestuur te Valkenswaard voor de bouw van een kleuterschool
11. 4 september 1953 huur klassen St. Lucasschoos

Brief van de gemeente Valkenswaard dat het RK kleuteronderwijs Mariaparochie zich tot de
stichting B.L.O. moet richten voor het huren van twee lokalen van de St. Lucasschool.
12. 27 april 1955 Toespraak ter gelegenheid van de inzegening van de kleuterschool
13. 2 mei 1956 Ontslag bestuurslid M. Praet
Brief van M. Praet uit Valkenswaard waarin hij aan pastoor Renders vraagt zijn ontslag te
aanvaarden als bestuurslid van de stichting kleuteronderwijs.
14. 3 september 1956 architect Bedaux akkoord met egalisering
Brief van de gemeente Valkenswaard dat zij zorgt voor egalisering van het terrein en dat
architect Bedaux akkoord is.
15. 6 september 1956 Tuinaanleg
Brief van architect Jos Bedaux over het tuinproject van de kleuterschool.
16. 1 juni 1983 Schoolwerkplan
Aanvulling schoolwerkplan St. Lucasschool en St. Annaschool.
17. De gebouwen
Beschrijving van de gebouwen en inrichting van de St. Annaschool en St. Lucasschool. Foto’s
van de gebouwen, geografische situatie, verkeerssituatie en plattegronden.
18. Functieontwikkeling op de kleuterschool
Planmatige aanpak met uitwerking om aan ontwikkelingsachterstanden te kunnen werken.
19. 1954 t/m 1956 Bouw St. Anna kleuterschool
Rapporten en financiële overzichten van de bouw van R.K. kleuterschool St. Anna, gelegen aan
de van de Venstraat.
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