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meer bedankjes.

wiJlen. voürdat het vc]:"geten ;vol'd t, all~moe~p,rs
hartelljk danken voor het 'Trerzorgen van onze
ieren en het wassen van onze Iloppenkle:ren, kleed
eB en verfschorten in de kerstvakantie. Het was
naaI weer prima in orde.
e?c keer willen we
ïZo:ilder een man ba":
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V/AT KOMT • • • •••••••

Op het moment niet zoveel. Voor de Kerstvakantie
hebben we een enorme drukke tijd gehad, die van de
killderen arg. ver~l vergo e. Dat \7aS op pet laatst
dar ook goed te merksln en nj,et alleen op school .
Daarom hebben. we · besloten dit schoolj<'l?r geen kijk
wond te hcuden en hebben gel:l,il,c a:rgef3p'I'0~en , het
ene ja,tr een oud~ravond, het Ilnuel'e ja1.r een kji'\('
avond
ls \'10. nu een kijkavond ha.dden willen houden . dan
hc1.àden we geli,ik ha, de kerstvaJ~antie wc .;. r moeten
beg.ilmen roe'!; werJ{cn, dan zou het w~ér een hole

n.l . rJcneer
.'t. Zelfde , onze
onsierge. We hebb~n op
hooI in elke klas een
rlaagd poppenhoek-plafond
kregen . L!enecr v . 't Zelfde
~nk(,)l1 ,

s e(m weck lang elke dag

zig geweest om ze te ver
issen, mooi te maken
op te hangen . Dat
een enorm karwei .
het eGrBt zelf
zien hebben om te
en constateren , hoe
en gezellig bet
R

~oet

el1ccklD.9staat . Ida
het leuk Vlbnd t, ko~ dan
ven kijken, het. is beslist een ~i'leldig grote acw
llst. Nogmaals , Meneer v. ft Zelfde , heel harteljjk:

oor al Uw ~.,crl•• moei te en zorg. U he8ft
beslist eer van UW,'fer~-

de la a t~ te tj,icl.
lJa-ben. \iC Oi}en ,~n e~~r·j.ik tegenover elkaar etaan,
zoc1a t wc -neûT' met cc'~t c:nthüusj J.sm~ verder kunnen
g :'i an, wat alloen. onz,: kleuters -ten goede k')mt.

---------- .------
:p

Heeft U wel e ens
voor and e ren uit

,

kt, dat, als U zioh zelf
ha.d, hard eewerkt h'7.d,

ij

te l~rB, cht.el1 cr aangegeven
};I.ad, r.l.at p. r d.an
hoord
dat diezelfde mensen, wasr U zo
veel voor deed allerlei lrri tü; k
op U haclclert? Dat U dan
hiborde, wat e;t" allemaÇll aan U
mankeerde en dat U zoveel din
gen verkeerd deed? Een heel ver
drietig gevoel, niet:
Datzelfd.e verdrietige, teleurge
stcld~ gevoel hebben \7jj nu ook.
et is n.l. gebleken, dat ar
heel erg over onS" en waarschijn
ljjlc he t meest over JJri.i geroddold
wordt. F:rwortlen op deze manier
ooie dir:{Çen kapot gemaa'kt .
WjJ werken 01) school voor en me t
.tm. kind. heel erg hard en geven
(laar onze bes-te krachten aan en
dan horen Vie iedere keer n.a,--Y.1.a:
kritiek en som$ onware dingen.
Het is al eens vaker gezegd, we
eten oa' ~ we niet volma.akt zijn
dat wc dageljjlcs ,f outen mp.ken,
maar waarom komt U dan niet met
Uw evsntuole klachten en kritiek
gewoon op school? Ale U niet
alleen ~du.l.·ft, komt U dan met z'n
tienen! ~/j,1 zjJ'n heus bereid er
ecrli~ ov~r te praten en als het
cerljjke geeronde kritiek iS r zjjn
VlU seht geneRen om het anders te
doen.
Ik hoop echt niet, dat U om dit
stukje boos e11 verontl'la \rdigd
bent, ik moest het een keer kwJ.it
bcvcuuien is h.L~ t niet alleen yal'!.

rut ru,

ru, .

~Juf.îroui'r

}J e

Ro,':!icn!

van U hebucn Juffr01':'"
nu op het kerstfer-st kunnen
Ik lLan n,j et ar~der
L,eweldiG ger·cten -"(;lef-!;  or die dag, di!:.
ze beslist ni(!t gauw verge'ten ZR.l .. Het
was echt een g~\:eldig mr'/ment in. al 0.1.8
weken van l1.&cen. Helaaö wachtte hR.a:r t:H~
lJ2~_r dagen na het ke~'Ei tfel st we"'r ee
gro1;e teleurstelli':1.g . Na onder.~oek
bIe J1\, da-t ze "rlOor na?T h.e -t ziGkerJ1Ui*"~
noest om geopereerd te \Torden . ,)e,t ia
'''e':)C1.1Tu belr.ln januari er' vorige week
is ZE> vreer thuisgekomen, maar nu ligt
",8 tot onder haar oksels in het gips
en WOl_ t zo voc::rlcpig 2 h '3 m[lan n
igg0n. U begrl,ipt misschien, \7at c11 t
voor haar boteken t. Ze had er zo op
Genoopt, nat in jWluûri het uude ~ps eraf
mocht ";Olli=lt ~e weer m~t lopen kon gar..n oefenen
:'l u iA h,)t voorlopig nog OfltUlJen in ho 'c gip'"
liöe cm. f'relukJ<ig is Juffrouw ilosien erg
noedig on dréugt dAze zovcelst8 teleurst(.l
-cwt grote oPGewektheid, maar ••••• ze
le(~ît 0./) bGlr'nestelling en verhalen
lJ.r>C;,Jt€::ll

n os~cn

6

7

n onzp. killderen en alles wat de Kinèerkaravaan
betreft. Wilt U er nog eens ap.n denken?
l{ind.erell op de grote school, denken jullie ook
nog eens aan Juffrouw Rosie.'l?
Haar adres .is: l:iej. R. Brand\':ijlc
De Mussetetraat 3
Rotterdam- Z.

NieuWS uit klas 1.

Mijn va l' j narda
Op l8j;JllUari j.l. was het dan ej.ndeljjk de gro!~e
dag, "mar we , vooral de eerste klas met spanni n
ne.lr u.i t hebben gezien. De spanning ':'a~ het Viel
waard, want het Vlas een g~z' el1ige, .leuke , dag
Ik ben heel erg verwond door de kindornn', toet
heel fijne cadeau's, waar ik erg b~ ffi90 ben.
Na eers'~ I f! morgens uitb1..U1d-1.g feestvieren met
caoeau f s ui,tdeJ.eT_ (dan moet je al t~id je ogen
dicht dc'en, als bet uit de kast gehaald wordt en
at is 0, zo mopt ljjk) k~{am zowaar Jan l.laassen en
l\atrjjn te VOOl sch\.' n die Vleer 88n heel groot
probleem haddt.n. Jan lO.aasen had weer ecn~ lüesp~in
r d ti! kw~ omdat hij rU.et eens ~ n tan(lenborstcl
ha '1 Met behulp van de kl-auters zelf is gelukkig
f.~el al~es goed gekomen.
ta Middags hebben we met onze klas nog lekker
doorge fe cat. Veel wedstrJjdspelletjes g~daan waar
b~i vooral de -c;pnnnine ten t.op s~~eR als Juf zelf
ook mee deed_
~l lilet al was het een geweld,i g ::f,j,jnc dag en ik
.11 9.lle ouders heel hartelj.ik rl,anken voor hun
bi'idrage die deze fCf16.tdP.g tot een groot succes

Onze klns is wel veranderd. Nega
verhuisden naar de 'tweede klas. 1
erg jammer, maar aangezien onze
werd , moesten ~e dit doen.
De nieuwel ingen van onze klas zijn·
Johnny Albla
Ie lma vall Nes
j;ri c JJeensvaart
Petra {le Rui ter
:1111e1>;:e Schippers
Hann Spuybroek
Lineke de Vla(:lrd
feter \7asoif
"ric L:outewelle

Tot de volgende keer,

D. Ronner.

Behalve :nleuwe kleuters hebben we ook een nieuwe
kwekeling op school n.l.-Jui'frou~ Engeline
Bcmjaminse uit Rotterdam. We hûtêll haar nOb van
harte welkom. We hopen, dat ze bet blj ons op schoo
naar haar zin zal hebben en d.at ze op de kinder
karavaan met veel plezier zal werken.

fl e 'ri nelen he -t f \jn ,

dat ze nu ook

b~i

vus

horen en hopen, dat
zo hnt in de eerste
kJ as echt fijn· zullen
vinden •
Eén van deze kleuters
is o·::n EngelS jongetje
n.l. Peter Wassif.
lli.i k 'n.de geen woord
Holland s, toen hlj bij
enn kwam, maar begint nu al aardig te leren, dan
z'j de hulp van Carel, die naast hem z1 t.
Het ls een enig gezicht ~ie twee te observeren.
Hele gesprekken houden ze met elkaar, zonder elka.ar

te verstaan. Als ik Peter weer wat nieuwe woorden

~

HO[l:'('r

geleerd heb, zeg ik tegen Carel; "Ga jU ma
v'erder oefenen JI carel sleept Peter VEUl zj;jn s toel en
W\1 s ,t . alles a:ml kast - tafel - stoel - de 1.1.T 
bl\)],:ken - vouwblad enz ~ enz.
Peter zegt dan alles geduldig na en Cerel gl\Ui.de·l 't,
Va'1k hoef ik niets te zeggen pn neemt CareJ. mtjl'l les
sen over, ~oals laatst. Ik zei tegen ;rater: "r';'eter
this is your coat - dit ia jr jas ti Bven late:
hoorde ik Ca.rel-zcggen: "Fètel', d.it is joe Iton"J'
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Nieuwe liedjes.
Veel nieuwe versjes hebll enwe er tot nu toe nog
ni e t b ij Geleerd. Voor cic nieuwe kle.. .l ters zijn 'VI
tt;(~ds ons repertoire aan het , herhalen om ooIt hon
ge l.egellhej_ cl tp p:even alle liedjes te J.ereu.
Hen pa:lr nJ.eu\'/c Chr. liedjes hebben we aumen nl g,
leGrd.
Lees je biibel.

im B

l~ukc

----_... -

lste~'ntjc.

·,/p.al' ia het mei.sje.
meisje \ti ·t lle BOEboomlaan .

n kousen e11 r;choenen meer aan
met blote benen
t heb je er .

Ik wil p;r a,lg iets doen •••.•. .

Ik wil graag iets uoen voor mijn Heiland,
Een da .d, waar Hij bllj meo zal ztin.
En ook om oe mensen te tonen ,

Ik doe het, al ben ik noe klein .
Ik wil eraag iets doen voor mijn Heiland,
hl ben jk. nu nOB maar ecn kind.
I1c wil graag iets noen voor mijn Heilémd ,
(Iruiut Hj,j mi.i 0 ..,0 bemint.

"ewonc ver sje s.

•

Lees je bijbel, bidt elke dag
Lees je b~ibel. bidt ell'"e dag
Als je groeien wilt .
~11 t.1I'(>c~a31 voor Peter hebben t'/€ dit ook in het
T.i./;cels geleerd.
Read yr-ur bi bIe , pray eVf.:ry da:{
Read yCJur bi ble, pray every day
if you want to grow.

niet"

. ---le Par;nfl ron.•

me , panne pom, 1:lo1Jck j n je kom
meJlck tct de rund. Geef ji~ D'C maar een band.

---------

10
Vorige week hebben we met z'n allen nl1ar de
,chooJ.l.','J.clio, speciaal voor kleuters, geluisterd.
Daär' zonRen ze oen liedjé, (1at we ooIt eeleerd ber-

11
nieuws uit klas 2

Het is het eerste l{rantj:::: in 1971, dus misschien
maG ik U namens de hele twepde klas nog eon voor
spoedig 1971 toewensen? Voor ons hee.ft dit ni.euwe
jaar nog niet veel nieu~vs gebracht.
Begin januari z~in er pen paar kind'"'rcn van d.G ecr~t ..
naar de twee.de kla.s verhuisd on enkelen van de
-tweede naar de derde.
De eorste groep bestaat uit:
Pe-tre. van Hervrij!len
3dith Bazlè.:.n
Ma.llies de VlaaI
Jan Bosch
Leon Roos

l'Ofl.Y p.;lardje.
Pony paard je, mag :11
"Pony pa..:J'c' ;je, wil je T:
me brel1ge;.n naar de gr
Pony pailrfl je, we h;.)ren

Rich<? rd Kruk

Ronals Vissche
nans van n.e Weiden
De andere groep is:
~eke Nieuwenhuyzen
1~jnj e Já~.nteau
.r ia ~e Vroed
J'lap van Hes
Theo varl Nes

dank.
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Mj ht'Êl
I-lt r
liJk

f"J

3((001

NiEuwS

PLu, ST~~ Rl
boE'"

HET

CE

kl tri _

vr:~1'c:LoJJ

'(::,A'N rA~rv 00(\'.
BloE~'Y'P}E HooR. 1 1'

C.H'J'=>

~ Tf

U IV'

'/cor sommigen was deze oVf'rgang e -m promotie en
J.iepcn den ook met hun neUfJ omhoog, éU1c"eren zagen
het als een angstig experiment. want ze moesten
bi.i "hun juf" vandaan.
! /~aa.r met de mededeling, als je zin hebt kom je nog
ma3.r eens kj,iken werd de br ug geslagen en heeft
~edel'cen het nu naar z:ijn zin.
.e hebben ook een heel nieuwe jongen in de klas
en wel Johnny de Deugd.
H.ij en alle andere nieuwe tweedeklaf'lsers heten we
heE,l h9.rteUjk welkom.
Vlak voor de kerstvakantie ia Moniek v.d. Burg heel
ernstig ziek geweest. Zjj had hersenvliesontsteking
en heeft een paar heel moeilj.ike dagen gehad.
Geluklcig knapt ze langza,unaan weer op. Ze is
zelfs al weer een paar dagen op BchooI geweest .

1:
Oe v-ri end ' ljjk WEB J e zus
voor de ze kleine kinderen
Maar vele dui zend kleinen
;,eh, !,~j,1 h oor den. nooi t zj,in naam.
Z~j we ·t en n og niet ?oals wjj
lat eens de l ieve He,i lanü zei:
v laat enz .

llezG twee maanden

He.lni

12 januari
14 januari
20 .iElnuari

21
27

1 februari
1 februari

Us g('\,/oon ver.sje :

hebben jullie natuurli.ik
lCnl.l(e

lmalverja(lrda~.

;,e ri.lnen,
ik tlf jiJ.

chr. liedje hebben \70 dit keer
eleerd en wel:
Read your bïble. pray every day
Read y')Ur bi.ble, pray every day
if vou want to grow.

e

~oet
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verüw~~en.

',; 'Verdwijnen alleb

niGUW

Pit, lied '7ordt te pas en te onpas gezongen. vmnt
J.ede~~ecll

io er zo trots op OOH een woordje

puiten de deur te spreken. De vertaling zingen

er

:~cljjk

erd,er

\'1C

echter aan.
Lees je bjjbel bid elke dag
J.ecs je bjjbel bid - elke dag
('If je groeien mag .

le(H~den

we: Eens brachten de moeders
htU1 kinderen tot Jezus .
To~n spraken de discipelen
Ga weg van de Heer.
.ia.ar Jezus zae hen helle gaan
e!'1 spral\: hen 0, zo vriend' lijk aan
o laat, 0 laat de k.1.nderen komen
tot ivtij.

Want hen wil Ik ontvangen
en in 1.1jjn U'J'TIen nemen .
Ik wil de lammeren Herder z~~
zend ze !'1~et van hirr .
Elk kind dat Wj z~jn hartje geeft
zal Ik ma.ken dat 't eeluk.ldg leeft ..
o l aat enz .

Dit waGttet ró"euws tot ri.U toe. van
1971 .. l:-'!uar llU '.1i
gruög nog hebb8n
1970 is V()Qr m~iu mr.~l en mJj he
!1elangr~}k eC\'TCcst. 17 dscembe ...
zal v oor ons een onvergetelijke
lag blijven en de.t komt zeker medë
namens U cm de killderen .
': Iat ecn werk ÜJ er ve.:rz
Het Vlas gran<iioos . Ret begon met
het onth~ul bi.i de kerk,• . 1J rachtige
bloemen , enth o'ûsi~ste kinderen
en wat een belangstelJ.ing !
Daarna de ltinde rrc c ep t i e, wa r bJ,i we , naaot de vele
i e rs j es die gezongen en opeezegd Nerdel1
"11 prachti g tiup.en bord (mijn r.arte1'1~ns) ~
.en s igarettemdoos en een kanr sen~
tR.Ildaard met e en enor m gro te dikke
kaars kregen.
Ouders , he e l, he e l harte lijk dank !
He t was gewe ldi g .
~
Ver de r wil ik ook mj:in col lega ' s
dille ond anks de drukte v oor h et
kerstfee st toch nog dit al les
ge organise erd hebben, danken .
Misschien is het wel leuk om
't e vertell en, ''laar de papieren
,bloemen gebleven. z jjn.

lb

l.

ok leuke liedjes zijn we niet ve rgeten.
onze nieuwe juf'frouw Engelien leE:lrden \7e:

Van

Eéntj~,

beentje, dobbelsteentje
Slj,ip, schaar en mes , honderdduizl?nJze3.

En ook een njeuw opzegversje
Jantje Kardoes, Wat heb je in je zak
.Een flesje jenever of' ef:TI pruimpje tabak.

----..

Verder leel'd.en we ~
rikke-tikke-toke
rikke-tikke-toJn
Je bent voor zo'n ka
boutertje
:log hele!i.laal _'liet dom
Kett.:1,ngyerhalpn.
Kettingverhalen zijn
verhalen, v,ranrin je
duideljik ec"n herhaling
kunt opmerken. De
herhaling is voor de
mellS erg belangr~tk,

ma:;;>x ook

V00r

he t kind .•

nat ziet U duideljjk
als U nog kleine kin
deren hebt ~ '. ls ze ont
deklcGn, dat een ram
melaar geluid maakt
als je he~ op ecn
bepaalde manier beweegt, dan kunnen baby's dat einde
loos herhalen. Dit doen ~e omüat ze het prettig
vinden, het geeft hen eun lustgevoel, maar 00
zekerheid, want ze weten van te voren het resultaat.
En zekerheid, zelfvertrouwen is, wat de jonge mens
nodig heeft- daar ontbreekt het hem dikwjjls nog
aan - dit komt omdat hl,i de wereld om zich heen nog
niet zo goed kent. H~i heef't nog niet alle s ontdekt.

~~

Maar wat hij ontdekt, herhaalt hijt en dat sterkt zijn
gevoe l voor zelfvertrouwen.
Vljj sluiten daar op de kleuterschool Qjj aan. Daarom
herhalen we bjj het werken, spelen vlln spelletjes
vertellen, ei. ge~'k b~1 alles - daar heeft de kleuter
behoefte aan.
Zo zjjn er verhaaltjes en vers
jes, waarin die herhaling heel
auidel~K zichtbaar, in het ver
haal of versjes zelf.
De kleuters z~ er gek cp. Een
van zo'n verhaal is: Er was
ecns een mannetje, dat ve e gd
z\'in stalletje enz.
Het is helaas te lang om op
te schrijven, maar vraag het
Uw kind, de meesten kUllnen hLt
uit hun hoofd opzeggen.
LC41 anc1 er vers, ook [..18 ec
soort ketting aan elkaar ger
gen is:
Op de BJ. belebontse be:rg
wonen bibelebontse mensen
en die bibelebontse m 'nsen
hebben blbelebontae kinderen
en die bibelebontse kinderen
eten bibelebontse pap
met een bibelebontse lepel
en een bibelebontse nap.

Dit ia al ccn oud versje, misachten heeft U het
vroeger ook geleerd . IJiisschien weet U zelf nog meer
van die versjes of andere oude r~~pjes. Als U het
weet, dan zou ik het graaf; horen, om ze aan de kleu
ters te leren. U kunt ze opschrj\~en en meegeven of
zelf aan Uw kleuter leren. Ik hoop, dat U me daarmeE
kunt helpen, en met mjj ook de kinderen .
R. Hoogland .

lclas 1

met de taal

tuurlijk wil ik ten errata nog all e oude :cs ecn
1 goed en gelakkig 19'n. toewensen ;:n ik l~cop
Gou ons dit jaar we~r net zo met ons ',~,Te :r.k
1 zuCenen t.l s vorig jaar

'\laarop
ell die

\ie "akantie zljn Vie weer met volle moed beeOnJi.Ol1,
kregen een nienwe taolmethode op school en hE~t
stc deeltje is VOl:' onze klas, 7od~t wc nu
,' _ leuke 'taallesjes kll1nen maken.
steeds l~l"el" \;e '(meT meer. 'f,re z~in nu üegonllen
. lie mcnrv( udavormen:
mO!ld - Mennen

peel - peren..

wOGl"V',mdBvormen leveren 'Voor 'V"gel killèE;:re~
g e g veel mûeiljjkhe,n,(·m op. omdat het grondwoord
aak vc.r..:Jn(l.erd. 'Z( als bij:
peer - pe:ren
claal'oi'l nog vaRk voor. dp.t (le kinde·"....
schrl:iven : peer - :p€ e ren , mn~..'" doe
oeienel1 en var~k ui tleggell,. v:aarom peren nUlfe
t6n "c" moet, zullen ' :8 eT \1e1 ui 'tkomcn.
·-t de ul. t.grulg.::.n ng en nk hebbpu we verled.en weck
,",ucler de 1. oep gt;;nomen~ zoals de ~oord jes ~
gang _ g:tng - gong - slang - hink - hen1r. ... l>3..11k etc.
Ili e zj,in bogor.non cm Gen paar ldnde l'éll t':3 me i.:en
en oe J.e:opief-l d. .m. v st! eepjbS op e l. n panier te
zetten. vat ap~ e0n muur hangt.
11
bet v/oordje ttl
we wisaeloefcningen gemaakt
z'lng
hang
zon
hing
bong
zing
long
ring
c
deze
Daarna hebben ,':f;; met
woordjes invullesjes gemaakt en
ga an vre die woord j es verwerken in

dictees.

..
D~ kinder~n

- miauwt
••••.•• hillrükt

• • • • ••• blaft

e·cc.

moete:n het lants1.e
roord. "fan de kaart, afltntpp~n
en op de goede plaats plakken.

\ ~ (J"''''
"

Il '~

j"cp ~
i \~
y~o ~

:men hebb,..;n 'ie 001;: al weer eE'n heleboel
,eleurd» !~a de vb.r:antie zijn we met h~t
t\iC',;èie rekenblok b0eOll~J.en. rlit rekenblok houden VI
helemaal h!::.iol, dus de kinderen krj,igen nu niet
alke dag het blav.dje mee dat ze gemaakt hebben ,
ma2.r het blijft gewoon in het rekenblok zitten.
üs he-I; rekenb l ok uit ia, dan krijgen ze het mee
nflur hllis, zodat U het d.an helemaal kunt bkjjken .
P.:;·· r

Juh "
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"'as wel

In het nieuwe rekenblok starol opdrachten voor
t meten van allerlei dinJen en daarom zim we
de vakantie ook roet het mete:'1 begonnerL.
rat ]~pb Uë de kinderen het nut Ïlan een linea.al
tgelegd en het gebrui~ ervan en. heb de
kindEU'el1 uitgelegd dat bet stukje tussen de twoe
ote lUntjes een centimeter was.
oen konden we allema.al lijnen gaan trekken van ver
billende lengtes en zo kre&ren de kinder~n opd.rach
als: Trek "eC'll lijn van 2 cm. en trek eml li,;n
9 cm. etc.
e
staa't e
opdfL'ach
"inden deze opdr

v

·t

hoeI erg leuk.

. k de tllfl?lsworden opelender\7ij
taan .met 5 personen voor de klai;J
•
De eerste persoon steE'kt I hand op en
cll keer 5 is 5
Nog een har!rl omhooL'u
(2 keer 5 is 10
(;F.11 ~o gaan we o.oo.!. tnt de he), 1,afel ged~a.n is
::Icn "e ooen zo ook met de tafsl van 2, \"'a.e.rbjj we
qdus maar met twee melJSen '\O)J.' d~ lUftS il.ocven
\' en de ' tafel van 10 wa.nrbjj h'€ ' mot tion mensen voor
(de klas staéul
~Het is niet de bedoeling dat de kinder~n Ll de
vi eerste kle,s al feilJ.oos de tafels kW'lllen opzeggen
~ maar Voe leren al wel het eerste begin aan.

I

Op Jnze stencils komen de
ook stecd.s voor.

tafc~s

attl91l b.v.. d:r,ie tafeltjes
en aan elk tafeltje zitten
vier kinderen,.
'\ We kunnen nu de som maken:
4+4 +4= 12 maar we kunnen ook de
som maken : 3 keer 4 is 12.
~r

weer verder gegaan met het
Ïlanf1werkE:n. We hebben allemaal een stuk stramien,
ra arvan we een kleedje aan het maken zijn.

.uf'ze maiJnd zjjn we ook

flllerlei steken - gaan we aanleren, zodat het kleed'
heel leuk wordt.

Het is een heerlijk VleJ k om met 4,0 kinderen te gaan
borduren. Je bl'ijft aM. het ui thalen en èraden in
n naalden doen, maar toch is het en;.g, als je zie

met hoeveel plezier ûe kinderen eraan werken

verlangen we er allemaal naar, dut het
astieklokaa.l open zal ge.en. Wat zullen we

de schade gaan inhalen:
Voor èe eerste klas zullen we g;JJlllEUi!t1ekzakken
naaien, waarin de bloeajes en broekjes opgeborgen
kwUlen worden. Als de stof, die danrv~or besteld i
aangekomen 1B, zal ik de ouders, aie aElngeboiien
hebben mee te komen ~a~ien, wel e8n seintje geven.
11 t U ook al eenD ui tlt\iken naar een geschikt blolClH
je en broekje voor uw kind, die uitsluitend Itedra
gen zullen worden ·tjj~ellt3 de gyml,a s?
Gymsohocn\.:n 7-ullen denk j.k niet nod1.g z1;m, omd<:
cie vloeren V9.1i de zalen tegem ooredg niet meer'
hou.t zl.ln.
De~e

~

An N

oS

1

DE munical.

InJcruaad", we zJjn weer aan een musi('''',l begonnen •
.De ounsre van de kinoerer. van de twe~de ,k las zullen
zioh de ll11isical van verlt..der jaar nog TTel
hel'inn:;lren, die we tocn gedeeltelijk hebben opgevoerd
. n de .E lcctrozaal 1.:.:1 Slikkerveer.
.7e zjjn IiU \Veer met een musAcal besonnen en wel,
"De groene maram~.nnetjesll
'.7e e,aan deze musj cal zo goed mogelj,i1c instuderen
en dan wilde ik op een avond a11e ouders eens
uitnodigen om naar deze m~sical te komen ~U(en en
luisteren.
.
,'fe studeren de liedjes in met een grammofoonplaat
waarop aan de andere kant alleen de muziek staat,
dat we dUB steeds kunnen gebruiken als we de liedjes
zelf al kennen. Ik zal tegen die ti,jd wel een
beroep op U moeten doen om te helpen met het maken
van de kleren, die nodig zjjn en het maken van het
decor.
Tot de volgende keer, M.v • . Peursem.

sen

0 0 L

het nieufTe ja.ar, hvewel
een maand oud ia.
an het bogin zijn gevi t

week

lrlrls I ..7 eer tevo(;~sch:1;t' ..
mOben nll tegen eer_ kleine
m..:e na.ar hu.; s nemen om te lezen. Va.n het f1:eltl. (la
Z8 t1aarvoor meenemen, kar~
et::n nif>ilW boekje kopen.
Wilt U ~r op toezien, dl.lt de ld nderen erg netjes
zjjn op hun, meegébraohte book, ~odat niet 0.11e
boeken arol het eind van het jaar de prullebak
in hoeven?

T -

a..'I1.g,

behoudl:;~-

in de retOllr

een

Vlak vnor de
he1e1)061 ni U\',e a

Uieuvt: taalbocK.:e
pe.ra, schri jfmll"'.........
Bi j aard ri jkskunde neb'b en we mOQie stempels
gekreGen om plaatjes bi,i de les::teu te heb ban,
evrmaIr. bij geschiedni.s
' ~I! cla·t is niot allea.
Een goede po.piersnijàer, zodat ook de sehool
}Cl'Eu."'l.t nu netjes. l{an wor.r1en r.fgGsneden.
F.ll nieuwe leesboeken :, die het be3tuux zelf kon
la.ten aanseha:fJ.'em., en Via "-"moe wc oDk dit jaar
verder gaan.
Ueuwc aanvragen ligeen \1Cer bi j de gemeente,
o.a. voor natuurlcunde. muziek, wercldcrinn·tll
tie, piek-up en grammofoonplaten voor muziek
onderwijs.
Hadio en -televisie zullen niet lang oP' zich
laton wachten, want c\G gemeente heeft die aan
·J

•

y

"

reeds t0r>ger;;taan.•
VOOL ,. a t '1E~T onde r\'li ja bptreft, hebtoD.
e ~pmeente ~epaal d ~een k
~lles '.'Ill+ redeli jk YO, r het
-.rul worden, worü  i; toeecstnan

vrö Cl.{r,

oor

Tot de

BELJ1J~GRIJKE

vclJ ~ende

m.

keer.

MEDBDEJJING!:!!:

Mij ia gebleken, clat er ver\7arri:ng ia ont
staan ave:r een mededeling in d-e voriB6 schoGl
krant, nl., die over het psalmveraje lpren.
Helaas bereikten die klachten mij tia via, nie t
r~chtstreeks. (Lees ook de klacnt van juffrouw

Ronner daarover!!)

aj

gaan niet het leren van paalmver.s 
jes afochaffen, alloen het OIJZeggen op maan
dagmorgen. Wij vinden dat niet eerbiedig, laten
liever zingen dan opdreunen, ;.0 na elkaar.
Het zingen als leeroe~ening ie veel doeltreffen
äer dan het opdreunen. En we k~nnen meer leren.
Niet één versje per week, maar wel zes. Alleen
zal he.:t ieta lanGzamer ~aan, we kennen ze niet
alle zes binnen een wepk, maar wel binnen
v~e1'tien dagen. En de prakti jk he~f·t geleord,
dat een gez.o ngen ~angeleerd vers beter beklijf ,.
dan een oPGedreund vers. Dat was meestentijds
op din6~ag vergeten.
Ende contrOle ia er niet minder om, wij zien
heus wel, wie na veertien naecn nog .niet uit
ijn hoofd kan zingen.

En de vraag: \'lat blijft er over van het Q)+tis
.j;elijk onderrlijs, is naar mijn mening onjuist.
Zit het christelijk alleen maar in het psalm
leren en zingen? Dan gee':f ik voor het christelijk
on.Jerwijs geen cent meer.

Heel ernstig en serieus bedoeld: Wij tl'achten,

met al onze "~ckortkom1ngsn, toch onze over
tuigine. onze geloofsbeleving at. U

over te

br~ng~n

in alle vakken,

ui tsezonderd!!
Vlij willen laten .Wl1 en zeGgen tegen Uw k
deren, dat God dienen boven alles Baat en
de naastenliefde dnaraan gelijk is.
Rn wij doen dat door de hele schooltijd he
overel waar wij de kans krijgen van Bern.

,

l'l a d e vakant i e kwam er een nieuw mei s je in
Zij heet Sar~ rr ass:t!. In h e t be gin 've

kla~ .

Klas 3 .

Sinds de herfstvakantie he bben we al weer
heel WA.t gele erd. ~fie t rekenen l\ul"I.nen we al onder
elkaar optellen. b. v. 38~

111.:J:

mar-r
voor

nd en s pr ak ze bijna
dat ze a lleen ~ngels
el a ardig. We hopen
leuk: vindt.

levert not: wel wat moeî te op
kee;: moeten lenen . r,.v.

iTe

IC -" 8

t.en ve:.:'m ... 

= 152)

iaken veel
ZE DE TAFELS

kennen,
hel pen
r~

~

t e :üm was

wc een mooi

en nu staUl'l
l.n

lie

veIle DJ
j.., in

ons hee l
.; +llOf

hee

daan.

'l e derland s,
aat h e t a

Raadsels.
1; Zeg uelk ventje ieder v:i.ndt,
all

elk hand je van een kj,nd?

2. Gezwind, gezwind!
eg op, lief kind, Ik wou
Hoe molens heten., die malen
of wind.

3. Een jongen wao eens

ag weten,
onder storm

ceJ t 
t ze zo ijve

e rs van het

k,en h09 werd hij

genezen?
Nel. met een flink pak slaag, wat kan die
zi ekte \70 z en?

4. Zij laat wel huilen tranen met tuiten

door menig vroU'\''' on man.
I.1aar huilt zelf niet. omdat zij
niet kuilen kAn.

Word t Vervolf"t'

5. Wie zegt U, wat zij zelf niet weet?

\11e slaat er, en doet niemand leed?
\Vie is zi j, die stoejs door blijft gaan?

en op dezelfde plek blijft staan?

Ingezonden door Anneke
Kruijninr.; •

Antwoorden in vOlgende schoolkrant.
Oorlog en vrede bi j het mierenvolk • (klas 5)
Langa een eikestam lopen grote, rodo bosmieren
omhoog en. omlaag. Als twee mieren elkaar ontmoe
ten, houden ze even a-t il . Ze betasten en betrom
melen elkaars kop en vervolgen dan weer hun weg.
Wat betekent dit?
Jl.ls \'1""> waL nauwkeuriger ki jh:en, ontdekken
we , öat de afdal-=-nde mieren Gen dikker achtc:r
1i j f hebben dan de

klimm~nde.

"Ie

zien oole " d "lt

(tic dikke achterlijfjes lichte rincon vorton~r
nat doen ze daar eigenlijk? Als wC' de mie18n om
hoog zouden volgen met de asen. zouden we a~n het.
nog tere uiteánde van een. truc een groot aanta
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Erven T. de Jong
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