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Kleuterschool

"De Kinderkaravaan" •
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Zoals U zult lezen i~ er dit keer heel wat
nieuws dat U moet onthouden, dus bewaart U dit
krantje goed en houdt U het steeds bij de hand.
Paasvakantie.
an 8 tiro 16 april.
DePa.8.svakantie lS dit jaar eerote vakantiedag,
D~ndordag 8 april ia dUB de weer op Bchool.
en maandag 19 april komen ~
Koninginnedag'
Vrijdag 30 aprfl

0.8.

hebben we de helo dag vrij

9penbare les:
We zijn tot de ontdekking gekomen, àat
vooral veel moeders hier al naar uitkijken
Nu, 3,4,; en 6 mel a.s. worden weer alle moe
ders en vaders, die vrij zijn, uitgenodigd om een
morgen of middag op 6chool te komen om eens te kij
ken on mee te maken, wat onze kleuters nu op
school doen en hoe het er precies toegaat.
Het wordt echt niet iets bijzonders, maar gewoon
het leven en werken va'n alle dag op on;z.e kleuter
school

t bij ons op echo

de kleuters, die
~1f ga an.

Op maandagmorgen 3 mei a.8. ,om 9 uur worden de moe
ders verwacht van de 1e klas van ·uffrouw Ronner,
wier naam begint met de letters A t m P.
De moeders met de achternaam R t m Z Wo~den 'a-mid
dags verwacht om kwart voor twee.

Vrije dagen:

Dinsdàgmorgen 4 mei a.B. om 9 uur verwachten we de
moeders van de 2e klas van mevrouw Ritsema, wiEr achter~
naam b egint met A t/m K, en 'a-middags om kWArt voor
twee d e moeders met de achternaam 1. tlm Z.

De

donderdagmor~en 6 mei ~.G.
oru 9 uur hopen we de
moeders te ontvangen van de 38 ~las van juffrouw
Hoo land, wier achternaam begint met de le~ters
A t m~, en 's-middags de moeders met dG beginl~tters
N t m Z. om kwart voor twee~

Op

's-Mor gens is het ongeveer om half elf. en 'sm id
dags om kwart over drie~gelopen.
Kunt U om een bepaalde reden niet op d e voorge
stelde tijd, komt U dan even langs of geeft U even een
berichtje, dan proberen we te ruilen van ' e-morgens
naar 's-middags of andersom.
Op een and~re dag kan natuurlijk niet.
's-Morgens wordt er koffie rondged~~ld, 's-mi ddagD
mag U zelfs kiezen tussen koffie of thee.

Wel willen we U
de onkosten hier
mogen vragen.
moeders en liefst
nen komen. Ook
lenden zijn van
zellig samen een
serveren, hoe Uw
met zijn werk

-

Donde r dag 20 mei Heme lvaar~ sda g ' cn vr ijdag 2 1
me~ , de dag erna, h~bben wc v rij.
Nog meer vnkant ie- Pi nk st ~ren .
va lt van 31 mei t/m 4 juni
a.B. De ee rste va kantie dag ie dus maandag 31
mei en we ho pen de k l eu t er s weer t e ontvangen

Pink8tervak~nti e

op ma aNa
ndag
juni .
de 7
Pinkstervakan
t ie hopen we het volge nde

krant je wee r a a n te bioden.

•

t()
ti)

'M

bO l!I:j
11$ G) ~

'd

~d~~

cltlorl
nia)'"
~e
bO
ti)
• cd
~ IJ.< l.Q "Cl
HO· ~
GI

(Ij

e ....,·ri

~CLlfH.

(Ij

11$

o~rlS

r'!'rl :;l

bi) 'r>-I-'

verzoeken of we voor
voor een kleinigheid
We hopen, dat aijle
ook veel vaders kun
andere belengstel
harte \-'elkom om se
te kijÁen en te ob
kleuter op school
en spel bezig is.

Ol IU
IU
ClPll\8

Nog een mededelinK·
De schoolarts komt bij on6 op Bchooi ná de
paasva ka ntie voor de kleuters, di e dit jaar nog
niet van Gchoo l a f gaan.

5
4

Schoolreisje
De kleutera in de derde klas hebben het er nu al
over: Juf, wanreer gaan we nu?
Vorig jaar keken deze kleuters met Jaloerse blik
ken naar de toen de .... de klas, die met schoolreisje
ging, maar nu ~ijn zij dan aan de beurt. Dit grote
festijn is geplant op donderdag .1.2 mèi a.s. Het

doel is weer: Diergaarde Blijdorp in Rctterdam.
D" kleuters "./all de derue kl.as .olorden deze dag 0
half 19. op school ven.:Lch~ en .,reciea om tien uur
hopen we dan te vertrekken.

IIW

IJh1~:tm ,le ~o .>'l.geven? "n

a
wilt
lJ d~r dan d~ide1ijk de' ,~~am "opaQhJ"jjien? U mag ook
rui t ".oegeven, maar dan graag afgepeld (b~iv. een
sinaasappel) en een plastic zakje (ook met naam).
e hoeven geen tas of mandje mee te namen, want we
doen allee in grote tassen, zodat de kleuters
niets hoc~en te dragen op die dag. Daar zo~gen wij
voor. Drinken hoeven ze ook niet mee te nemen, want
dat krijgQn ze in bet restaurant. We zijn tot de
on tdekking gekomen, dat veel moeders demken dat
een schoolreisje een uitgelezen dag is om veel snoep
mee te geven.

let is in he t verleden al heel wat keren voorgekomen,
dat we b~ een kleuter rustig een pond snoep vonden.
Natuurlijk mag U snoep meegeven, maar dan a.u.b. niet
ovael en bijv. een ro,l let-je kaakjes erbij .. Daar
worden ze tenminste niet misselijk van. Trouwens,
wij nemen elk kind al het snoep af om het alle.aal
bij elkaar te doen en verdelen het onder de leidsters
die op bun beurt alle kinderen van tijd tot tijd
trakteren. Zo voorkomen we in ieder geval dat
er iemand misselijk wordt van het snoepen
Als iedereen meegaat,
~~....
gaan we met 38 kleuters
6 volwassen~n . We belo
ven Ut riat we onG uiterste
best zullen doen heel goed
op Uw kleuter ~e letten en
danken ij voor h t vertrouwen
in ons~ dat ' V Uw kl~uter aan
ons wilt meegeven .
We proberen 's midd~gs om
precies half -vier weer terug
te 7,ijn.
De-kosten zijn 15,- per kleutar
kleuter een 69hoolgeld~akje mee, wasr
'n' kUJ\~ doen .. 'A ls dl.t hedrag een ba7.WIVlr is voor Ut
komt IJ dan even op achool, dan maken we dit gra a
even in orde, want we willen echt niet, dRt ecn
kleuLer om fin~nciile redenen thuis moet b~~ven.
We hopen~d~t iedere kleuter mee zeI gaan en dRt we
met elkaar een fijne, gezellige dag zullen hebben.

De
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tweede ~ zijn

lli

dag vrli l

Het is weer zover ••• •••••
dat ik weer eens iets vergeten ben. Kunt U zich van
het vorige krantje nog herinneren dat wij d,ie moeders
bedankt hebben, voor hun geweldige hulp hij het maken
van die vele p~pier~n bloemen voor het huwel~K van
Mevrouw Ritsema1 Helaas was ik zo dom iemand te vergeten
n.l. Mevrouw van de Weiden, die roet ons keihard
gewerkt heeft. Mevrouw van de Weiden, U ook nog heel
hartelijk bedanktl

-------------

b
Wees vel'standig," snoep !!.!!!. appel.
Vooral ~ oor de moeders van de nieuwe kleuters
willen ve hier graag nog eens iets van ~eggen.
We prob~r~n de gezonde leus zoveel mogelijk op
school IOor te voeren. Natuurlijk kunnen we
nooit v(n ij eisen, dat U Uw kleuter op sdhool
fruit l~at trakteren, want we weten zelf wel
hoe dUUl cf dat is~ Maar behalve fruit zijn er
ook andfrf mogelijkheden: kaas, worst, peentjes,
radijs, roztntjes in kleine zakjes enz. enz.
Wilt U toch liever snoep laten trakteren, dan
kle ine E 'oepjes of kaakjes, maar a.u.b. nooit
knotsen, zuurballen, grote spritsen e.d.
Wilt U ~ns helpen om ons ook hierin medewerking
te geven! Dank U weIl

Een paar verzoeken.
Wje wil in de paasvakantie
vr?r onza vogels zorgen
er voor 1 viskom, w~ nt we
z~cken ~oor 6 vogels en
1 Ti5 een koatadres.
V,~der: Wie wil weer een
stapeltjp. poppewas en verf
schorten voor ona wassen?
Het is echt wel weer aan een beurt
toe.
J ftrouw Roeien.

Woensdag 17 maart was toch wel een heel bijzondere
dag. We hadden voor Juffrouw Roaien ecn plannetje
bedacht, maar dat ook de kleuters zo verschrikkelijk
opgewondln waren en er zo van genoten hebben,
daar hadJen we eigenlijk niet aan gedacht.

Hoe het voor
JuffroUW Rosien is
cweest, dat cr opeens,
onder dat je ook maar
~ets in de gaten hebt
had, twee bU~5en voo
de deur stoppen waar de
hele kinóel'KarUVann me
glundere~de gezichten
in zit, cad~au tegen
de borst "A~~~md. dat
weer 'te
m~ar gO€

~even

d, ds
~
\ \
g~l\ik niJ,ar bin .
.
g1ng eo , want ze ba
echt ~el eueli tij
~
\' \
om zich te hers tellen
•
van de 6crtQk, want
ouden de kleuters
denken van een
Juffrouw met dl
t.ranen ot- au ....
Het was geweldig en we
. - bben wel gemerkt dat
we hus r de Mobiste dag
van haar leven be~or~d hebben en dat huhban wO mede te
danken aMn Uw fijne mddewerking. We villen ook n iet
vergeten meneer de Rek te bedanken voor zijn r:lede"."rkin
dat we voor een heel voordeli~e prijB twee groL
bussen konàen krjJgen.
De kleuters vonden de busreis natuurlijk machtig :leuk.
We reden in de voorste bus en de Ilelit van de derd
las z.at bij ems achterin heel enthvusia6t te kijken
en tE: beoordel.en of de tweede bus wel in de b11urt
bleef. Op een gegeven moment znteb er twee ~olk6wa~en6
tussen ons en de tweede bus en een van de kleuters
gilde: HJuf, we :z::j.-:l een ,,:.cht.era\:and voor" '
Ook Juffrouw Ros;en wil ij zelf nog iets vertellen .
Dat zult U hierna lezen.
°l

Wij willen vast zeggen: Onthoudt ij alle din~en van
dit krantje goed en tot de volgenne keer.
D. Ronner.

~ieuW6

Dank!
Langs deze weg wilde ik l~ids ters t ouder-sen kindereJ1
hartelijk danke n Voor de onvergetel\;ke ver jaardag
die i~ heb gehad.
Het was een beweldige verrass ing om, om half tien twee
luid toeterende bussen de straat in te zien en te horen
rijden. Alle kinderen zagen er ev~n feestelijk uit,
en opge~ondnn. Aliemaal ruet een grote strik op de arm
en een pRkje in de hand.
Hartelijk dank oudors, voor al die pakj es.
U had die glunderende gezichtjes moeteö zien, het was
fantastisch.
Ook is er hard gezongen, de buschauffeu2B hielden hun
handen v~or hun oren.
.
Jammer genoeg stond de tijd niet stil, en was het moment
von o~stappen weer g ekomen.
Om 11 uur ging het daarom weer richting klout~rschool,
en was het feest voorbij.

uit klas 1.

ueginnen maar met heel erg
. incke de Wa8r~ uit ~nze
nhuie is thui6gekome~.
met Lincke. La.g
he\; Ikazia-z ie 
rn

f ij
klaD

6ebr~chL:,

r
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JeZU6
t:ig~

U zie

Ik wilde ook gelijk van de gelegonpeid gebrui k
mllken U heel hartelijk te danken VOOr de vele blij
ken van bele.ngetelling die ik tijdens ll\i,jn ziekte
heb gekl'egen . Woorden schieten mlJ verder tekort, en
daarom hogmaale ha~telijk dank aan leidsters, ouders
11 kinderen.
Juffrouw
Raaien.

e

tege~ o,nze
goed heeJt

kUlln!W

Hemelse Vader,
gomac~kt

•

hopen, dat Lineke
op school zal ~omen.
~e

No~

~eer

gau

meer zieken.

art)

.1'

iek g
lapt glllkkig nu w

hoper, dat hij we
beter zal zi j
h\li3 naar buis
Het nantal zieken in onze kl
wordt wel steeds meer.
Vanmorgen b.v. wçren c
ie t ..

li(üeruáal opgeknapt.

Een paar gevallen van bof en verder veel griep.
We zullen hopen, dat het nu gauw echt mooi weer
wordt, dan kunnen we fijn veel bttiten dP(>len.
Dan hopen we weer veel gezondheid op t~ doen.
Van harte beterschap allemaal.

Voor het eerst in het schooljaar
2.ullen we een jarige hebben.
Het is n~tuurlijk een geweldig iets,
om als allereerste in een klas je ver
"aardag te vieren.
gelukkige is Marcel v.d. Waal,
die op 16 april a.s •.5 jaar hoopt t
worden. Alvast gefeliciteerd, Marcel,
en ~e hopen, dat je een fijne ~erja
dag zult hebben.
Uit h&t feit. dat we pas in april de
eerste vijfjarige zullen }lebben blijk
wel, dat de eerste klas dit jaar een
heel erg jcnge klas is, wat ook aan
de klas als totaliteit te merken is~
oms is dat wel eens moeilijk. Je denkt dan bij een b-
paalde opdracht: Nou, kunnen ze dat nu nog niet?
Je vergeet dan wel eens, dat de gemiddelde leef Lijd no
rg laag ie, voornlomdat er steeda nog nieuwe kleu
ters bijkomon. Toch hebben we ~l heel ~at geleerd met
elkaar en we gaan ' ~ol vertrouwen rustig doorJ
Nieuwe kleuters:
Er z~Jn weer heel wat nieuwe kinderen in onze klas
gekomen: In februari hebben we gekregen:
iielinevan Dalen
Berbers v.d. ,P oel
Gerben Stiksma
Karin van Vli.t
en Wim Willemsteijn.
In maart is er nog bij gekomen;
Linke y.d. Stelt en Monique de Weerdt.
Nog ' hartelijk welkom en we hopen, dat jullie een fijne
tijd op school zullen hebben.

Ver j:1a.rda("f'n.

Nog CVC11 een llerichtje voor de uieu,,:e kleuter
Als P~pa, Kama, Oma of Opa jarig is, mogen de kleu
telG altijd iets maken. ~ilt U dan evon van tevo~&n
een brIefje meegeveu~ Dnn zorgen wc samen voor een
leuk pre.sentje .

Dank

ij

wel ••••••
àe vraag of U nog plantje
klas.

of

onze klas rijKer
een lust voor het
met argusogen of
verzorg ~n ni e t Dor

'XX'"....:'X)(

We hebben samen weer heel wat nie~we liedJes
,eleerd
Een gEwoon christelijk lied.
enmaal mocht

EenmaeJ mochten kinderen
rondom J ez.us StB.i1D
nieuend mocht ze hinderen
om tot Hem te gaan.
ndelijke woornen~ heeft Hij toen gezegd,
nllden op hun hoofd ge lego.

,I

Vier passli e djes < h e bben we g e l~erd .

Als ik heel eerbiedig sta, bij het kruis va n Go l gotha ,
ee ik zachtjes : Trouwe Heer, zie op mij in li~fde nee r.

Bim bam bom .
Bim bnm b om, keer j e om ,keer je om
De Koning die is opge s t aan, Christu s is zijn Naarn8

Want ik ~eet wel, dat U mij maakt van al mi jn z o rden vr ij,
en een plaats geert in Uw huis, ook voor mi j 8ti~ r f U
aan ' t kru i s

De

En nu kniel ik voor U neer en ik dank U, li e ve He
voor ~at ij aan ' t kruishout leed, maak dat ik het
noeit ve r geet.

Ir de maneschijn, in de maneDchijn,
klom ik op mijn ladder naar het ra~,I.ml~ozi jnlH
Haar je waagt het niet, maar j~ waagt het niet,
Dit ie een vogel ~n dit ie een vis.
Dj.t is een ~uizemdpoot, die Ran
t schoenCLoet.en 16.
En dat is een en dat is twee.
en dat it=: dj\,(-ke, dikKe, diltl<e tGnte Ke.,..
et! dat ia re;;.ht:, en dGt is krom ,
en nu dr~aien wij het wieltje nog eens ~m.
Joochee.
(Ueel hard)

Hier volgen drie wat moderner paasliedJe~ ~an Bart
Berger. Misschien kijkt ij cr wat vreemd t genaan, maa r
in de 1e plaats is het veel te moeilij~ om deze klei
ie kleuters de grote mensen-paasliedcrel~ aan te le
Ien. ~Ze begrijpen het immers niet}
En in de 2e plaats spreekt dèze tekst do kleuters
veel m~~r aan, vooral omdat het peu,fecst , het
optitandingsfeest, een blij feest ia.
De dood van Jezus en alles wat er aan voorAf ging 18
voor deze jonge kinàeren beslist niet te bi vatten en
o~dt ooy. niet verteld .
Wel de opstanding. m~t het accent op hpt nieuwe, het
mOLle wat God aan ons geven wil.
Hier volgen ze :
}'luit en

~j,ng ,

dans en spring,
Christus die is opgestaan
Hij heeft de deur voor onG
Hallel~ja t halleluja.
Keer. je om. rombom ,
keer je om, rombom ,
de zon is o p geg~an ,
de Heer ia opg e staan .

Keer je om, rombom,
keer j e om r ombom ,
de Koining l oopt vooraan
Wi j zullen met Hem gaan.

open~edaan .

gewone liedjes:

In de maneschijn • • • (een z ogenaamd

nzinliedje )

Nu nog een le ~ dje met beweging~n.

De handjes op de tfrfe 1.!

.
f

De hand1es op de tafel, de h<'!ndj~6 in je ZiJ

de handjes op de schoudevs, op heL hoofdje a l lebé i .
De duimpjes z1 jn de di ~te, .d e p1 nkjes zijn mllElI' klein
r:u moeten beide handje. h(' ~). '1 '. '\!.~ nn ~ tr..u~:ie .J.ijn .
Mijn handjes zijn verd an d~ jarigen ~a~ deze maand
Nu heb ' k geen handjes 27 februari.
.
Kijk, daar zijn mijn h
Al~ we de handjes hel

~ijnen. komen aan de

tjes , mijn oogjes, mi
kinnetje , V5ngetjes ,
voe t :ies .

2 maart Hcnn~ Wilschut
2 maart Edwin Buitendijk
9 11
Johnny de Deugd
9"
Jolanda de KoninK.
1"
Moniek v.d . Burg
19 11
Jan de Rek.
22 11
Richar.d Kruk
5 april. Ronald VisBcher .
jarig bent geweest, heel v e e l
e dag.
h.

Waarom luidea •••••••
Waarom luiden alle klokken

Nieuws uit klas

in

de
stad?
van je hierom, van je daarom.
waarom luiden alle l<lokken in de
van je ti~gelingeling,
van je blm bnm bom.

~.

Juf, bij ons is er een lammetje geborenl
En bij ons staan er sneeuwklokjes in de tuin.

Hompelt je en Pompeitje.
Dit ja een opzegversje, waarbij onze duimän Hompelt je
eh Pompeitje zijn. Dit lied wordt altijd ~et grote ov~r
g~ve oPt7ezegd.
Hompelt je en Pompeitje die ~lo~mea op een berg
Hompelt je was een kabouterman en ~ompeltje een dwerg.
Ze klommen hoog tot in ~et topje,
.
en echudu[n schu'dden met hltn kopje11
To~n zijn ze in de berg gekropen
en niemand zag ze ooit meer lopen.
Ze slapen zoetjes op een oor
stil, stil. ik g~loof. dat ik ze hoor ••••
(dan horen we zachtr alaapgeluidjes)
ja heus, cr BI&ar~ Dok nog eengrote reus I
(Dan horen .wesnurken, zoals pappa het njet kanr)

D.Ronner.

Allemaal uitroepen, die in deze tijd van het jaar
te horen zijn. Sommige kinderen vinden het
zelfs al nodig om met blote benen op school te
komen) of met de jas open.
En op de verschrikte uitroep van de juf wordt
cragee~d met: Ja, maar het ~ordt al gauw zomer.
Wij proberer d.m.v. een biologielesje ieta te ver
tellen van de bolletjes, de knoppen en de jonge
blaadjes en proberen zo de kinderen de lente bewus
ter te laten leven.
Ik geloof, dat dit de tijd van het jaar is, die de
kindere~ het meest ~anspreektt omdat alles jong lS,
zoals zij.
'fwee jongens zijn verhuisd naar klas drie.
Het zijn TheQ Leenheer en Gertjan Klootwijk.
Zij zijn nu echte derde-klassere geworden. Nu zit er
in de bicede ijlas niemand meer t die in augustus
naar de grote school gaat. Theo Leenheer is 27
februari jarig geweest en dat stond niet in het krant
je. Ik heb m~jn excuses aangeboden en Theo heeft
het aanvaard met een: "Het geeft nie't haal".
Maar ik heb beloofd, het alsnog in het krantje te
schrijven, dus bovenaan de jarigen va~ deze maand
komt Theo Leenheer - 27 februari.

é' maart Henny Wilschut

2 maart Edwin Buitendijk
9"
Johnny de Deugd
9"
Jolanda de Koning.
11"
Moniek v.d. Burg
19 I'
Jan de Rek.
22 11
Richard Kruk
5 april Ronald Visscher.
gewee~t,

")

.

heel veel

Als gewone versjes leerden we:
De kinderen, die jarig zijn geweest, hebben al in
gcuren en kleuren verteld, hoe fijn het was.
ls nieuwe christelijke versjes leerden we:
Ik houd zoveel van Jezus,
nnt Jezus houdt van mij.
Hij kwam voor mij op aardo,
't is waar, zo goed was Bij.
Al ben ik nog zo groot niet,
Ik ben hierom zo blij.
De lieve Heer zei eenmaal:
I~om kind'ren, kom tot Mij' ..
Hij is de goeDe Horder
Die zorgt voor jou en mij.
De grote zijn de schapen,
de lamm'ren, dat zijn wij.
Ja. Kezus kwam op ~ard
n zocht onc, groot en klein.
Stra~6 zullen in de Hèmel t
oók hee! veel kind'ren zijn.
~n

v.rder natuurlijk

alwe~r paaGVer6jes~

Christus de Heer is o~ge8taan
'ij zullen "loor H.. m daTleen ..
laas de fluiten Dan
D~ns el fivring, daar komt Hij aangetreden.
1,ant {Joh de trommels voor Hem laan
Christus dt: Heer is opgestaan.
Vandaag is Christus opgestaan,
v~n bim b~m bom en draai je ~cns 00
Vanda'1g of a Rij uit het graf gegaan
tt was op de derde dag.

Dit is eigenlijk het enige t ~at ik aan Pasen wil doen.
Het PaBsverbaal kan ik onmogelijk aan kinderen v~r
tellen. U merkt aan de versjes, dat ze vrolijk en blij
zijn. En dat is toch de bedoeling met Pasen.

I I!- •

Wie loopt er in het donkere
Wie loopt er op het gro~ne mos
Annemaria met de kandelaar.
Rode strikjes in bet haar.
Rode bloempjes
in haar hand·.
Zo gaat Annemaria
door het land.

'uder versje:
Meisje, wil je niel dansen
dans~n als de Fransen
H~rin« in de ton
en draai je maar eens om

inde BeT'gwerf is bij ons in"l/e k.lr.a. gckomeJt. Zij
komt Vbn cun kleuterschool in Rotterdam en kan het
zo bij ons best wennen, heeft ze zelf vert~la.
amroer genoeg gaat Jaeqaeline Lodde;r "Verhûizen
"psr Zwijndrecht dus gaat naar een andere .kl,el.lter··
chool. We hopen, dat ze het dear er~ f:iin z31
krijgen.
Als U aan de schoonmaak bezig bent en U komt
lapjes, band, kant, kraaltjes en andere k~ein~
dingetjes tegen, gooit ij hat den a.u.h. niet
eg. Wij kunnen het nog ge~ruiken.
In hët vorige krantje
roeg uuSfrouw Ronner
of ij ook e'!n stekje had
omdmt er zoveel plantjes
dood war~n gegaan~
Deze oproep was niet tever
geefcs. Tsjonge, tsjonge
wat ont~ettend ~e~l plant
jes hebben w~ gekregen en
niet alleen s~ekjes, maar
zijn er bij gekomen. Heel
elfs nieuwe n)a
hartelijk bedankt.
klas ziet er nu mei alle
n~euwe planten en met de verlélagde poppenhoei

heel gezellig uit.
Verder wil ik U graag prettige paasdagen toe
wensen.
T. Ritaema-Baay
NIEU\oJS UIT DE DERDE KLAS

Het laatste nieuws is: dat onze klas helemaal
vol is. Er kan en mag niemand meer bij. De tvee
laatsten hebben zich aangemeld; ze waren al een
pnnr keer bij ons geweest om ook met de A.A. werk
bladen te werken . Maar nu blijven ze, het zijn
Theo Leenheer en Gert-Jan Klootwljk. We hopen
dat ze het al een beetje kunnen wennen en dat
ze het naar hun zin hebben.
En nu de jarigen: We hopen dat jullie allemaal
en geweldig~ verja~rdag hebben gehad
ullen krijRsn. In maart waren dat:
Frannie Lagendijk
Rudi va.n Campen
Jacqueline Stolk
Jacqueline de
Koning
laanne de Jong

5 maart
22 maart

In april:
René Ippel
Henrik Pol

8 april
2R april

1 maart
2 maart

23 maart

Tussen al deze verjaardagon
missen we eigenlijk 1 dag n.l .
17 maart, de verjaardag van
Juffrouw Rosien. Deze dag is
ons ook een onvergetelijke
dag gaworàen. Nog iedere dag
hoor ik: "..T uf, toen we naar
Juffrouw Hoslen gingen t hè ••• 11
En toen kwam de lente, met
bloemen: bloemen uit de tuin:
nneeuwklokjes en crocusjes,
bloemen ui t de weu' paarde
liL

bloeme nj allerlei takken in knop.
Al was het buiten weinig lent~~ in
het wel . En da ~roru hebb~n 'We al v
geleerd van de lente

De lente is gekomen
de vogels in de bom e n
en hoor ,je onze vogers niet
äan zitten ze in het riet,
I
ri~t, riet.
n toen we het geleerd hadden, ~ijn we heel 6~il
en hebben geluisterd ntar de vogels die
floton- we hebben ze evht gehoo:.,.'d.
En to~n liep b~t al gau~ tegen Posen. Pasen is een
feest en op een feest zijn we b1i.i. Wat kunnen w
dan beter doen d~n zin~en:
gewe~6t

hristua lag b-graven
Twee nachten en twee dag~~.
Maar OP de derde rta
Kwam Hij uit het ~raf
alleluja.
De ~ogels gingen zingen
het h~rt begon te sprin~en
de Heer is opgestaan
zie daar komt Hlj aan
Halleluja.
De bomen gingen bloeien
het gras begon te groeien
dans en ~in& voor de Heer
zie Uw Konlng is er weer
Halleluja.

Ook heb ik van verschillende moeders reacties gehad
op mijn vraag naar oude versjes' e,n rijmpjes.
Hiervoor nog hartelijk bedankt. Nu kunnen we er weer
tegen. We hebben er al een paar geleerd 0.&.

JOHANNES

flansje Knipperdolletje.
die zat, laatst aan de dijk
Hij krabde daar zijn bol1etj
zijn mutsje viel in It s l Uk.
Hansje, wil je je mutsj€ ve Tkop~n?
neen, zus, malle zus!
Wie verkoopt er ooit zljn muts?

en
~or~ntje l

pos

T S C H 0 0 L.

U hebt n&tuurlijk al gezien , hoe mooi de voor
kant van de schoolkrant :Ls geworden .

Dank aan de heer Borsten, die daarvoor heeft gezorgd
Voorlopig kunnen we dus wel vooruit.
De datum van uitgave zult U dus voortaan op ~e voor
kant van de schoolkrant vinden, de ja8r~anR en het
nummer o~ de e~rste binnenpagina.

tOlentjû,

Wat hangt eruit?
Een gouden fluit ,
egn gouden fluit met knopen.or
't TorentJe ib gebroken .

Op het verzoek van Juf:rcuw Ronner 0
n1eu~e pl~nten pn stèkjes, heb 1 h er 0 keen
paar bij gekregen. Heel hartclt k bedank 'loor
de nieuwe aan~in6tBn; ~~ doen h~t erg oed
allemaal.
J .• Hoogland .

Onze pAasvakantie valt van 9 tiro 16 .a pr.i l.
Pinkstervakantie van 31 mei t/m 2 ju~i.
De zoruervukantie begint op vrijdag 2 jllli om dr'
ure
Na de zo~ervakantie ' begint de school weer op di~8dag
10 augustus om kwart voor negen.

18 mei
voor de klassen 4,5 en 6.
Op vrijàag 21 mei voor de klassen 1,2 eJ; ./ .
He-t; doel va.l de reis wordt U nog naderbel~endgemaakt.
Vanaf nu kun· U1 als U d: ~ t wenst, Uw kind la ~l;
.paren met een bBdrag per week.
Voor de ndministratie van dat spa r en vrDgeh we -wel
een kwartje of een veelvouö daarv~n per keer mee t
geven.
De prijs voor de klassen 1,2,3 bedraagt f '\0 .- p.J..
Voor de klassen 4.5,6 f 12.-- p.l.
Mocht de prijs voor U een bezwaar zijn, komt U dan
even langs, we vitiden dan zeker een oplossing.
De srhoolreizen z1Jn vdsLgesteld op din~dag

Kort na het verschijnen van deze sdhoolkl"ant
zult U het Paasrapport ontvangen.
Vragen daarover kunt U te allen tijde voor' of na
schoolt ijd aan de betrokken l~erkrncht stellen.

Over een ouderavond wordt nu ged8cht en aan
een programma wordt gewerkt. U krijgt daaro~er no
uitvoerige inlichtingen middels een apart stencil .

Juffrouw Berkhey zal na de Paasvak~ntie haaf werk
zaamheden mogen hervattenWe i11en ,ana f deze plaa l s mevrouw G~mDnE hartelijk
danken voor haHr werk a~n deze kl~s verricht
We waren exg tl'j, dat de tijdelijkr vaRatUre ~Ou
worden vervuld, we bebben achteraf gemerkt. dIr w~
nog tl,ijer mochten zijn, dat de vakature ~oo~ ~~ir
werd vervuld.
We h ebben een prettige en leuke ,tijd met elkaar gehad.
We hopen in de tce~om6tt als het nog eens nodig mocht
zijn, weer een b~roeF op haar te kunnen d~en.
J)e~ e \re 3erves" zijn goud '~;aElrd 11
Harteli j k dank. mevrouw Simonsl!

Nu ons ~ymna8tieklokaal in gebruik genomen :i.s,
willen we U allemaal vragen, Uw kind voor de gym
l es upart~ kleding mee tp Geven.
We vi nden het niet hygieni~ch om 1~ ~~zelfde kledin
te '..:erkf·n in school en te gynmlon.
In de zaal zijn blote voelen of gym5cho~n0n tnegestaan,
echter geen z~3rte zolent
Na de zamervakant1e worden de 1~5sen v~n de klasse
4,5 en 6 ver~orgd door eon vakleerkr~cht.
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wist toch, dat wij allemanl altijd (behalve
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Voor de di kke streep
komt cen woord, dat
met Pasen te maken
heeftI Doe je beatf
Ingezonden door
Canny v.d. Klift.

1. Bladzij; 2. Bloem; 3. Blopm; 4. Zo sterk als • • •••
5. gracieus ; 6. Een prinses 'van Neder~and.
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