De school voor voorbereidend lager onderwijs aan
de Ternatestraat.

De Ternatestraat tijdens de bouw van de Charlotte Bühler- kleuterschool in 1925. (Ternatestraat 16)
Rechts boven in de verte de Barbarakapel van de R.K. begraafplaats aan het Soendaplein.

Het ontwerp voor deze school voor voorbereidend lager onderwijs in de Ternatestraat 16,
toont de kenmerkende ontwerpstijl van Ir. P.F. de Bordes, hoofdingenieur van Openbare
Werken. Het sombere en eenvoudige gebouw is symmetrisch van opzet en heeft de
blokvormen die zijn stijl typeren. Ook het middendeel is verhoogd ten opzichte van de
zijvleugels, Gezien de beperkte omvang van het gebouw was een toren (ook een van zijn
stijlkenmerken) niet mogelijk. De Bordes ontwierp ook de speeltoestellen voor het schoolplein
en de inrichting ervan die ook in dezelfde kubistisch stijl was voorgenomen. Het plein lag
dwars achter de school en achter de tuinen van de omliggende huizen. Helaas zijn de
speeltoestellen niet meer aanwezig. Het was het eerste schoolgebouw dat in het voormalige
Schoten na de annexatie in 1927 werd gebouwd. Het gebouw is nog altijd in gebruik en
vrijwel ongewijzigd. Het huisvest nu, in 2011 een kinder dagopvang.

Advertentie in het Haarlemse Dagblad 28-12-1929

School met speelplaats in 1930

De Charlotte Bühler kleuterschool aan de Ternatestraat 16. De speelplaats grensde aan de
Ceramstraat. Achter de deur links begint een lange gang waar aan de rechterkant de drie
klaslokaaltjes zijn. Rechts de hal met voordeur geflankeerd door kantoor en keuken. Op het
verhoogde stuk van de speelplaats (rechts achter op foto) zijn de zandbakken. Hier overheen
lagen "deksels" van een soort gaas (tegen katten e.d.) alleen de regen ging er dwars doorheen,
dus er kon niet zo heel vaak in worden gespeeld. De drie dubbele deuren achter de
zandbakken zijn van de gymnastiekzaal. De toren die boven het gebouwtje nog te zien is, is
die van de Bethelkerk, op de hoek van de Floresstraat en het andere gedeelte van de
Ternatestraat.

De Charlotte Bühler kleuterschool aan de Ternatestraat 16 in 1930

Haarlems Dagblad augustus 1930

Klas in de school aan de Ternatestraat 16, 1930.

Detail van een lepeltje met de vermelding Kleuterschool Charlotte Bühler te Haarlem.

