
In 1993, als Rieky Janssen in 1993 haar dochter naar de Meuleveldschool brengt, valt het haar op hoe 

grijs en somber het gebouw oogt. Haar creatieve brein wordt actief en al snel neemt ze de eerste 

taak op zich; het begin van ‘verkleurrijking’ van de basisschool.  

Het schoolplein wordt als eerste 

aangepakt. Met wegenverf schildert 

ze een mooie slang op de stoeptegels 

om de fietsenstalling af te bakenen. 

Daarna volgen een hinkelpad met 

lieveheersbeestjes en een haasje-over 

van aandoenlijke haasjes. “Dat 

schilderen deed ik dan samen met 

andere ouders hoor”, benadrukt 

Rieky. “Vooral Tilly Hagens en Ria 

Rozing hebben me geweldig geholpen 

en gestimuleerd om meer met dat 

tekenen te doen.”  

Ook binnen gaat ze met een aantal ouders aan de slag. Rieky kiest pastelkleuren voor in de klassen 

en primaire kleuren voor in de gangen en ook voor op de ramen. Voor die ramen tekent ze muisjes 

en andere diertjes op maat en snijdt die zelf met chirurgenmesjes uit gekleurd raamfolie. Ook dit 

weer met hulp van andere ouders. Op elk raam speelt zich met die plaatjes een verhaal af. Bij de klas 

van de oudste kinderen, bijvoorbeeld, bedacht ze kinderen die een keuze moeten maken tussen 

verschillende vervolgopleidingen en hengelen naar het meest geschikte plekje, terwijl een ander 

kindje door een verrekijker ver haar toekomst in kijkt.   

 

In haar atelier op het raam hangen nog twee blauwe vogels die vroeger een plekje in de school 

hadden als glanzende herinnering aan haar unieke ontwerpen.    



In 1997 bestaat de school 40 jaar en directeur Frans Peeters speelt met het idee van een sfeervolle 

muurschildering. Een flinke uitdaging, maar Rieky durft het wel aan. De muur van de gymzaal wordt 

gekozen en een stukadoor komt een deel van de muur glad strijken. Daarna moet het stucwerk 

eigenlijk lange tijd uitharden, maar ze gaat na twee weken toch aan de slag want nog eens twee 

weken later moet het klaar zijn. Het is dus nog even spannend hoe de verf het houdt (want zuren uit 

het stucwerk kunnen de kleur 

afbreken) maar het valt 

gelukkig mee.  

“Terwijl ik aan het schilderen 

was kwamen de kinderen 

vaak belangstellend kijken 

wat ik aan het doen was. De 

zon tekende ik als een gele 

bol en dat trok de aandacht 

van een klein jochie. 

‘Waarom teken je geen 

stralen om de zon?’ vroeg hij. 

Kinderen tekenen een zon 

inderdaad meestal met een 

stralenkrans eromheen. Ik 

antwoordde ‘Deze zon heeft 

geen straaltjes nodig, want jullie zijn hier de straaltjes’.  

Net op tijd is de muurschildering klaar. Tijdens de feestelijkheden wordt het onthuld door oud-

directeur Arnold Duffhues. 

 

 


