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Zo, dit wordt een fijn ce~ellig Sint-Nicol ,~~
krantje. liet "word mR~ nu weer vr; 5u'it Eenoemd wo r
den, dant de coede Sint ia nu officieel in Npdcrl and
en dU.élrmee in di vcre:e I/lftfltsen :J.~lne;ekomen.
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7.oals eli< jlt~l' ko.c;>tt.e he~. de grontcte moeite
op Gch<.,ol er niet over te }Jr.7.tsn totd nt het r,ioment 1-tP.
komen waSt d~t Rllc kinderen z1jn eankomst op de
t. v. k\)nden :i".ien ,.
Vooral als je nagRat dilt VIllFlf .ei n(l oktober n:le
sinten en pieten reeds in e:r Jte V E't schei dennei 0. i.n
all~ wink~13 en ctelaees te ~ien z~jn.
Op s~hool hebben we er echter streng de hand B0n ge
houden. 'toch heb ik nog een V€ I l'gl,sning

gemua.kt. Bén

keer mmu- heb ik Gezegd; "Jongens,. hou j~: mond, ik wi.
over "hu!lpelClepup" nog nieta horen! 11
( Ik mocht dat woord immers ook niet zeggen)
Vanaf dat mornpnt zat ik goed fout, want ze kunnen nu
met een stralend ge~'.icht ovt" • h.tppeldepup prflten, tel'
wijl 7,e me nankijlten met ce 1 blik \lBn! "Jl' kunt me
toch l ekker Ili':!t9 maken, WBr.t d .. t woord zq; iK toc11
nit>t " "
!'Ir-HJ.r goed, wC houdt:n lIPt vrolijk cn gez e llig , spannin
1 Cl' nog genop.E komen.
d e [l!~,um inG mag, ill::, he~ n:a{lr ~f.ln blijde,
vol le G pann~ng is , zondèr angst.

'(; Is jamr.-:er, dat. er nor; alt.ijl1 .l<1.n
deren hane zijn, dat er m0m~nt~n zi~n
van: bang 1n het donkel' , niet OIE
alll·en JlhRr de H"C. durv , n en~.
Wij kurtnen L één ding : ,,(>g~en: Die
~ n~6 t 1 e "eh z.e n ie l; hj j ons Co p school
kermen! Wij prolleren juü,t door
lal~n, liedjes , poppenkast e.d. de
kinderen te laten WCtE'11 uat St. Ni
clans AQms ook wel di.ngen verkee rd

doet

eet en dat hij heel wat Pieten he~rt
di\o' ondeuee n de strekp.n uithalen.
ret feit, dat kinderen meegenomen kunnen ~orden in de
zuk naRr S panje, d~L ~warte Piet een roe heeft om je
mee te GI El tln e.d. (oTlx,e ZW~l\.~L,.~ Piet h"eo;?ft niet iJon~
ep.11 roe!), d~t. Zii .j n allemaal za\con WIH\I' een klcu ter
thuis óf door ouders (mitiDChie.n als gr.éI:pje bedoeld)
f door oudere kinderen mee hedreird wo~den.
tt Is misschien wel mD~kelijK om het eten vlot
nllHr binnen te krije;en óf tl~ ki ';ldercll zonder dl'alen
naar bed mot: Pas op hoor, moe~ ik het zwarte PieL
v". rtl']leIl~

I heceft niet,

en ~warte Piet alles zienl Alles wat
e van ju weten, ht!hh.!m ZC1 gehoord van
Fup.pn. '!IJ ?-:é.mme of van dp .!uf.
t"ti prober en er 'lp school eon leuke en
Epannendc, mQar cczellige tijd van te
may.en en vTélgen U met. klem: "WiJt U ook
meehelpen, dat h pt voor Uw kle~lar een
ijne tijd ia?" Let U ook op de oudere
kinderen, die op die manier zo lekker
] .B.,gen \.runnen? Late n we cr met elk..; IIlr
voor zorgen, nat én de voorber~iu:ngen l:n het feest
nl lemual geweldig fijne da,"en zul l en worden.

............

Nu het feest zelfl
:jin\; riicclaes.komt bij onr. op s .c ;u)ol np. vl'ijdagmorgen

december u.e.
De klf!ute"s ,,,orden op school vf;r~lucht om neii cn .lur en
Sint Nicolaas noo}t om precies hnlf tien ou Bchooi te
KOm€ : ll!

Van verschillende kanten hebben we gehoord, ~~t
cr veel moeders zijn, die ook graag n06 eena de goede
Sint van heel dicht bij willen zie~.
Nu. dat kan. Wij nodigen namens Sint Nicola~G Rlle
moeders uit met hun nog thuis -zljnde kleine kinderen
om fiie vri jdagm)rgen om )(W&l't ovel' elf ( 11." ~i ti.)
op school te komen om s4men v~el en lekker te &in~en
ell de kleintjes krijsen dan
~
de Beleeenh~id Sinterklohs een
'
)
h:md te geven.
Nu he~ft ZWArte Piet in ons oor
.•
~crluisLerd. dat hij ook Rlle
klnintj PG ieta lekkers wil sevon,
mrar hij ~il ~raag weten, hoeveel
kinderen er aan mee komen .
Nu i~ ons verzeek, of U, ala U
met een of meer kleintjes komt,
nEd. even (ll? (:fln hriefje wilt schrijvp.n en op school

,t,'

·D )

n

f"l.cVCl'en. DHn ·...,eten wij op ho",veel zwarte Piet m.oet
·e-kenCn.

hiel'mee U", kleu!;er aandoet!
hc:.!; hClell ia"l niet .1Cinr da'!. Sl;. Nicolaa:
wnt ti
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Maanda~mor5en ~ dacem~er •• ··

o

jat als U thuis g~en kleinere kinderen meer heeft,
dan bent U natuurli.ik ook van hru' te welkom .
t-1iss~hien wil het kl~!intJje VA.Tl dp. buurvrouw wel met
U mee .

Er kunnen geen kinderen van de Lagere scbool me \laaT
biT;nen. !Ie t is 1\1 vol genoeg en daar moeten wP '·cht,;
streng d~ hAnd aan houde~ . Ondersoheid wille n we niet
mp-ken. Me.akt U het ons dan ook niet moeilijk cn
k om a lle en met klei~inderen
Als ti ~.c er we;
gaat, kunt U 5~1ijk
U\\' kl(;ut~r mee
naar huis nemen.
ij heJ1>en al
lemra1 hard gewerkt
a.':\n de Yoor
bereidingen en ho
l'en t da t we
met elkaar een ge
zell ige ple
d.er j ge norgen
zullen hebben .

Vrijdagmiddag 3 december a.s. is de hele school
vrij.

• •• ••

ft

Dan t1:o~e1"- IIlle kleuters hun ca
deautjes n!t>:e na.,r school nemen,
zodat we ~lk09r6 ocnatten kunnen
~1kijkeri en er eVPD meo kunnen
opelen. w~ zullen er goed op let
ten dat ze er zuinig en voor~tch
tiG mee _ .. ..;'"

".nrlAI : ~'I('

Al 1 rJs ow

kwart v
:ril':
• • 11" • •

E~n zilveren ~inBetie me
tpclItjv • . VaT\'wic.~" •• ?

en

j·o7.i~

ronu

Afscheid •••••
We hebben nu voorgoed afscheid genomen van j uffrouw
Rosien e n juffrouw Brandwijk van harte begroet als
leidster van de derde klas •
De overgang is voor de derde klas gelukkig niet
zo groot geweest , de kleuters kenden juffrouw Brandwijk
a l een hele poos en ook juffrouw Brandwij k was al he
lemaal bekend met alles op de Kinderkaravaan.
Natuurlijk wordt er nog wel eens gepraat over juffrouw
Baay, en de meeste kleuters zijn haar echt nog niet
vergeten maar kinderen accepteren gelukkig snel t en
veel moeilijkheden door al die wisselingen van leidster
ebben we gc>lukkig niet gehad~
w~ wensen verdpr juffrouw BrAndwijk veel sterkue en
succeS toe en hopen dat ze het op de KinderKaravaan
heel erg naar haar zin zal hebben en bovendien, dat
de 30 klas heel erg blij is met hun nieu\~e juf.
++... ++

Groeten •••• •
Vorige week ~ijn we alle drie nog bij juffrouw
ha,: 'Iy geweest in Roosendaal.
Alle g~Bt heel eoad en ~ij moeten U allemaal de har_l~_

_'lI

Nimt.... S ui t klnG 1.

t<: 1 1 jJ.:>" gl'oetron o\'crbrenf~en .
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1. Op de volgende hladzij.

\'lc Gaan ut! komst van Sin terkl.aas al VElst
hertoidt:n. \~e lerelI een helebuei,
jok voor U bekende 61nteTklaa~vers-

nd

voor

jes,

~OEÜb :

.~j e r;:i n(1s' l<om t. de stoomboo l.
I, j IIt~r~ln::5 kapoent.j

k.nt!cl1t

:.;int.criüllus,Ïe, kom maar binnen met je
'i

l!

dft m;:l:üi

cr.'i ijn ~ doüI' dl" b(lir,nn
~ d~ rieur ~e klont
enZ.

enz.

l')é1lu'

~:e

FOlll

tl 0 :Y,

H ~ I'1

bOM

Hor'!

l)()!~

J.(~r~m

l>e .:~cnöc:

bom, wat hoor ik in de 6choorsteen1
(:<~a!' tll1h JIJ 2.'..:art:e Piet .

bom t
hall ,

Hom bom brm ,

en:

ook minrlel'

Htrooit hij pcp€ : rnoten,
k hoor hem wol , '";JO r ik ~ic hem .ni.et.

:IU

rKlauG op 't witte pucrd
bakl~erf1deurt; ,i
lltd~.ker

e.

doe

Sinterkla

zi.jn deur

wil koek

.

.

en: Wiü komt cr all~ jaren
d a ~ÎJ' Jlr:ül uit SpanjC' v 0 r
over ""dn groto . ..:(IC;~. t I) 7.
Sin terk 'l HOS I he".. z.ee.

(:'J'l

\He hren g ~ ('(Hl zah mo:!t k"eke:n ,
sp(~e ] goe t en .r>rc!1\ \:r:bOI.!Ken
vol
lekkers mpe?
,
n()()()(){'

Maar- met het lcr€ n van gewone versjes hebben . . . e
niet ~;tilee7.eten. · l·iet. veel en\;houciasme worden
verRjes geleerd. Op net ogenblik is erg in :

oo.~.

nietl . w~

Abrnhnm hMd zeven zonen
r' even Loonen had Abraham.
e EI t~rl ni el; t
Ze rirönken niet ,
Ze (leden n11emaal ZOt
Ze deden allcffiDAl z6.

•••
maal
titer::;

Huisbezoek :
Het is de bedoeling, dat ik bij alle kleuters thui'-'
eens op bezoek kom. Jn één schooljaar hoop ik de klas
rond te komen. Niet di-ekt om over moeilijkheden te
pruten , maH~ zomaar eens gezellir.
Zo leer ik de moeders beter kennen en ook bet milieu,
en U leert VElT U\11 lpnt de juf vûn Uw l\leuter kennen.
Dit is voor (Of n goed Kontakt erg belflngri jk. Van tevo
ren geef ik Uw kind wel een briefje mee. ~ijn erg ech
ter \'/el moeilijyhfden, kom er dali c;ernst over praten.
Wt;; w;illen graag. d,t U~I kle1lt.er h(1t naar zijn :dn heeft

......

('lP school.

7.0"

7.p,~f

intcl"klans
rl{;ikbock :

woo~;iCl1

'.::n d,m ' lcbber,
!let t;a.\:i t; :w:

U heeft m:!.b5di~r. v~" Ow k1euLer III eens iets gc
h00rd ".,er de pla](ooekeil. Ierl('l'C kl.enter heE'
school een plal-',hQ(~k, wü ••rirr ~" {.or ...... ,,""'· l.':1n t i ,id tot
tijd iet.s plakt , ·~~t hij/zij ... ..
Als hij/dj vlln school =:lf/}.:.at krijgt hiJ!?i:; het plllK.
blÎlek mce. Op 7,o'n man5.er krijg.t, U een nardig bee:Ld
van de ontwikkeling die u~ zoontje of dnchtertje door
mp~kt op allerlei eebiedt ZORl~ 'tekenen, verven , pln~-

Sin terklB\:u;; hud

z.even pic b~n 11
1!:n ze 8ten niet

...';

.

Ci} ecn Ilnricr l(;uk vers.ie:

\nte ~enante,
wollen wantpn
~ollen broek ,

eh

jij

m~~r

1n de hoek.

Intur,r.en hebben we
nie\HH~

kJ

l!pt z:ijn:

flll tCl'S

ken.

dir~1;t

,-;eer

na ct

erbi j ttekren:en.

Hnrjé\n de Jon

lkr t; van de ~J<!al
!{en~ Goumnn
jf' Breme::
'etrn van Kempen
Johan Lopik.
Ze zijn al ('en lJeetje gewend ·e1'1 wr-: hopén, dat
fijne tijd (lP 3chool (',u llPon het)hen.
I n de loop van de maand novaober krijgen
een paar bij, zod~t we voor rle kernlvaka
derftn in de klus hobben.

~~~
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En tenslotte n06 twee verzoeken:
'..l anneer p~\ppa , mammr OPi) of OlllH ,ia rig is, rno~lm
do kleuters altijd iets ma~e~. Muar ry J8ftt zBlf wel,
_. o{>vp.~l fantasie sommige kleute~,'!3 },cl.bon cn flIe~ een
l
p Lralend (,'i!zich t ).runnen vsrt ellcll dut hUIi mo~:del' J1 orr;en
jnrig is , tcr'ájl dat helem~al lliet"'tHll' Ïf;;._
Terwijl hee ook voor ~~p ~omQnt dat het we~ waar is,
mlH\r rj,'lL ir. voor o·ns l:loeiJn. jk te b c V·,ll'Jl.
Daarom Gtflllcn we: flltijct. ~etl dag of tWfP VlJ 1 t'.'voren

'?ell br:icfje ntf!~nemen, waarill S~C:I,Ht, ~ic en wanneer do
eene jaric is . · Dun kunt ti ... eker op o~rcke!len.

Ten tweede: Wilt U voor wij toevnlliB mn~eriaal sr aren ?
ieron'~er verstaan "'~: doosjcG, é:1:Ue Roorten, liefs t
o!,v<:'uwha.ar 1

pl{.ût-; c flo]sjcs, clo!'Jetrollen, eierrekjes.
tTl{I(H' ook ll rw:!.dj e n \';01 , l{"ipjes , .\~u ·rken ,

blliFm:}ub!l;;,i'':l~,

....:J..
-::~

uit

t:ieU\1/

klas 2.

We bpginnen mesr met

vo(,rbaa t mijn

Je feestvarkens:
1 november

H.Hvoglanrl.

I,

ti

27
27

IJ

11

Al deie

"

"
"

flerda den Ourlen
r.r.,..ben Stiksma
~Tolette Parel
Hf: nR 5puijbroek.

kl~uter~

den vijf jaar.
;illemaa ll
Natuurlijk is er nocr ePll jarige, nl.
5 dc:cE"!r)\ber

orden (.lf wer
fêl:icJtp.erd

187 jasr. (oud al h~?)
•••

~

! ••

De liedjes, die we leprden~
w~ be~innen maar met de si~tcrkluRsver8je~.~~
Naast de bekende hebben we oen heleboel minder bekend.
Ueleerd, kijkt U m.<iflr:
Strooien, strooien,strooien, jongens, wat een
akken vol met lokkers, en pas laat naar bed.
Trala-tra-la .
.

-

D

l~~

,.

~e.

/.

11

pr~ L .

Wat heb je in je schOfn gp,lcgd?
een wortel en wat hooi .
Wat heb je in je klomp gedaan
voor ' t paardje , of wat strooi.
Wij hopen dat de Hint het ziet
~n dqt hij komt m~t zwarte Piet
Want vader heeft gezeRd , Sint Nikla~s
komt nltijd met zijn knecht.

3c. SinterklaaB is op het dak
~~

~~t zijn pu~rdje, met zijn paardje,
Sinterklaas is op het dak
met ~jjn paurdje en met zijn z«k.
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Ge . Dank

ij gintu:kL~aG.

Hij, die op school hier is g~wee5t
Cflf met een bulle ha.nd .
Hij 5~f ook nu dit fijne fpest
cu ook gel~k in 't land.
Wij danken U, Sint Nicolaa~
Voor alle 6 'Wa.t ti hru<;h t
en we nsên U en Pictcrb~as
een ru~tig, eoede nacht.

Hij kijkt nHar binnen en luistert
~oed,

naar a lle kinû'ren, naar alle kirid'
ren,
Hij kijkt naar binnen en luistert
coed,
naar alle kind'ren, wie stout is
of 2'.oe t.
En dan strooit hij keer op

allerlei lekkers, allerlei lekkers
en 1an strooit hij keer op keer,
allerlei lekkers van boven n~er .
::.== = ===

4e.

Die ~oede, oude, wijze man
Hij kwam weer in het land .
De kind'ren staan alom hem heen
en geven hem een hand.
Hij vraagt of jij uent zoet geweest
en als je dat ook bent
dan knikt hij vriend'lijk met zijn hoofd
en ~egt: Ik ben content
ja ja, ik ben content.
$S$~$

5e.

~erst als duizend sterren schijne n
Rijrlt Sintniklaas over 't dak.
En a lo alle kind'ren slapen
komt pas Pieter met zijn zak.

Dan pas wil hij bij je komen
als je 6til ligt in je bed.
Als je rustig list te dromen
En je bch oen hebt neergezet.

-1 tf_
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k~er

7e. Hoor eens,

\,'él t eer. ra".!' gestommel
Is er in dje schoGrsteen daar. (?x)
lIo~r eens W(it een raar sest,ommel
en. gerommel door elkaar.
Is lie Sfnt vast, ('ie claar 'B aat
Over 't dak, rü all z,ijn paàrd.
•••)
Hop hop hop; hor hop hop ,
Paard l';~at , .t.eke!' in galop .
o ~1jn.tnikl(ülS , 0 sÎlitniklaas. strooi \!lat neer ,
'k Z~l U danken àu :i.:r,eMl keer.

&LD-l~

He~rlijk .

't ié alweer d~cember
cn de ti jd i~ al lI 'lbi j (2x)
~okûr

orenct de Hoede Sint nU
wat voor U en wat voor mij.
Hoor, daar gaat het \o.'CGl', hop hop
' t Paard loopt heus wel in galop.
't komt de zoldertr~p al af
En het paRrd loopt nog in draf
o Sintniklyas, 0 sinLnikl~as , strooi w~t neer,
'k Zal ij danken duizend keer.
+++~+++

-'['.

• 0, lieve Sintniklaas en beate Pieterbaas
0 ., komt U toch wel alle twee en neemt U een c:arleau 
tj e mee .
Dan ben ik heel tevree, dan ben ik heel ;c\rrco .

Laat de kinderen •••••••
aat de kinderen tot Mij
komen,
alle, alle kinderen,
Laat de kind'ren tot Mij
komen ,
niemand mag ze ainderen .
Want de poorten van Mijn
rijk,
staan voor kind ' ren open,
Laat ze allen , groot en
klein,
bij Mij binnen lopen .

0, lieve Sintniklaas en besteFieterbaas
Ik had zO graag ecn trt:in voor mij eT! oolt nog cen
statior; erbij
dan hen ik 0 zo blij, dan ben ik 0 zO blij.

SSS$

9. Als slot ••••
't Is mooi BeweeGt, 't 1S mooi gewaest
Dit blij Sintniklaasfeest.
De goede Sint, vnn 't eeven moe
Gaat maL zijn knecht naar Spanje toe.
Wij rnepen allen, blij van zin,
't Is heerlijk mooi geweeB~.

Laat de
Laat de
Want de
Als ~a ,

mensen tot Mij k9men, over alle wegen,
mensen to t Mij komen, houdt ze toch niet tegen.
poorten van Mijn rijk gaan ook voor hen open.
Bun een kind gelijk bij Mij binnen lopen •

..... ....
"'

Dat was ee n hele lijst . Oefent U ook mee met Uw
kleuter? Ga er maar eens gezellig voor zittenl
+++++++++++++++++ +

Ondanks alle drukte verceten we ook de Christelij
ke liedjes niot .

e heb~en ook een nieuw lied geleerd, dat we g~an zin
Ben bij het naar huis gaan :

Vader , bij 't heengaan
geef ons Uwe zegen,
Laat ons met blijdschap
nu weer naar ons huis gaan
waak over ons, 0 Heer,
Als de nacht weer komen gaat,
totdat het licht breekt aan.
Amen.

God , die alles maakte.
God, die alles maakt e , äelucht . ,n 't zonlicht blij ,
De hemel, zee en aarde , zorgt ook voor mij .

God , die ft gras gemaakt heeft , de bloempjes in de wei,
Ue bomen , vissen, vOBels , zor~t ook voor mij .
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Uit de kindermond .
Hans: Juf , ik heb echte buikpijn.
Juf : Hoe komt dat dan?
Hans: Ja, mjjn moeder heeft me veel te d i k laten worden.
~~~~$$

Tot de volgende keer.
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Op deze manier leer ik U als ouder sneller en beter
kennen, voor U is het geloof ik ook pretti$, om te
weten wie nu precies die juffrouw is.

KLAS.

Dit is dan het eerste kantje dat ik als zelfstan
dig leidster schrijf.
Ik vind het heel ere fijn, om hier te mogen wer
ken, vooral omdat niet alleen de verstandhouding tU5sen
de leidsters onderling, maar ook die tussen de leid
sters en de ouders zo goed is .
De kinderen zijn al goed Gewend aan de kleine veran
deringen die er zijn aangebracht in de klas.
Ik heb o . a. de tafels anders gegroepeerd, waardoor
sommigen met andere kleuters aan één t afel zijn komen
te zitten. Gelukkig zijn alle kleuters goed met elkaar
bevriend, dus ze vonden het niet erg om nu net niet
bij oat bepaal de vriendje of vriendinnetje te zitten .
Ze komen er trouwens toch wel bij als ze arbeid naar
vrije keuze hebben of wel uit de kast kiezen.
Ze komen dan vragen of ze met die of die rnee mogen doen ,
"Meestal mag dat wel, maar af en toe kan het wel eens
niet.
Ook hebben we per 1 november een dagboek in de
kJ,as. Iedere morgen en middag

wordt daar alles wat we belang
rijk vlnden ingeschreven.
We nemen er ook van alles
voor mee. Sommigen maken
specinle tekeningen voor
het dagboek. Ook zijn er
moeders, die een stukje
van het haar van hun kleu
ter afknippen. Het wordt
allemaal ingeplakt. Het haar doe ik op een Broene of
zwarte achtergrond, met daar over een stukje boeklon.
Ik ben al begonnen met huisbezoeken af te leggen.
Ik kan U wel ze~Ben dat ik bij iedereen even hartelijk
ontvangen word. Voor ik kom, geef ik de kleuter een
briefje mee. Ik sta dus nooit onverwacht bij U op de
stoep .
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Zoals U wel gezien zuit hebben, is dit een sinter
klaaskrantje .
Op het moment, dat ik dit schrijf, ligt hij nog lekker
in de spaanse zon om zich te sterken voor de vermoei
ende weken die hem hier te wachten staan.
Het spreekverbod is nu opgeheven en voor heel wat kleu
ters zal dat wel een opluchting zijn.
Het was nogal eens moeilijk, vooral als ze een plaatje
zagen van Sint en Piet.
\oJe hebben toen afgesproken, dat we huppeldepup zoude"n
zeggen als we sinterklaas bedoelden.
Haar nu mag erover gezongen worden en dat doen we dan
ook.
We zingen uit volle borst alle bekende versjes zoals:
Zie ginds komt" de stoomboot,
Sinterklaas kapoentje
Sinterklaasje bonne bonne
en goat U zo maar door.
Maar buiten deze bekende versjes
leerden we ook nieuwe.
De eerste bestaat uit twee
coupletten en de woorden
daarvan zijn als volgt:

~*

Hoor eens wat een raar gestommel
is er in die schoorsteen daar (2x)
Hoor eens wat een raar gestommel
en gerommel door elkaar.
't Is Sintniklaas, die daar gaat
over ft dak al op zi jn paard
hop hop hop hop hop hop.
ft paard gaat zeker in galop
o Sintniklaas, 0 sintniklaas,
strooi wat neer,
'k Zal U danken, duizend keer.
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Heerlijk, 't is alweer december
en de tijd is al nabij (2x)
~eker brengt de goede Sint nu
Wat voor ij en wat voor mij.
lIoor, daar gaat het weer , hop hop
't paard loopt heus wel in galop.
't Komt de zoldertrap al Rf
en het paard loopt nog in draf.
o Sintniklaas, 0 Sintniklaas,
strooi wat neer,
'k Zal U danken duizend keer.

);r1

de laAtste in de rij "van nieuwe liedjes:
Jonecns, hch je ft Bl vernomRn,
tralulali, tiralalala.
~interklaas is aangekomen,
tralnlali, tiralala la.
Laat on6 zingen hand in hand,
Sinterklaas is weer in 't land.
tralalali, tiralalala,
tralalali, tiralalala.

$~sn~

Dan

t~ee

korte versjes:
Sinterklaasje, Sinterklaasje
0 , wat ben ik bli j
met de pakjes, wel bedankt hoor,
ook voo r ft zakje lekkernij.

••••
en

Zwarte
en hij
van je
van je
van je

Piet loopt op he t dak,
draaet een grote zak .
rom bom bom
rom bom bom,
rom bom bom.

••••
weer Ren a nder is :
Sinterklaas, die eop.de heer,
komt hier alle jaren weer
lIit het land van Spanje.
Van urengt hij ons lekk're koek,
speeleoed en een p r entenboek ,
appeltjes van Oranje.

•••••

Denkt U nu niet, d~t dit de enige versjes zijn, die we
ken nen, want ook de nieuwe liedjrs van de andere klas
I">en leren wij.
En dan nu de verjaardagen, want ook die caan door .
Voor de volgende vijf kirderen ~aan of Ei ng en de
7.es kaaJ'sj(~s branden •

7 noverllber
R november
9 november
1? november
30 november

LyH Brand
Linda Ber~werf
Jacko Vrolijk
Lpo de ~eeuw
Aafje Lem

Al1em~al een fijne dag toegewenst samen met I,apa , mama,
hroertjes, zusj~s, opa's, oma's ooms, tantes, vriend
jes en vriendinnet jes en alle andere bekenden die je
hebt.

Buiten de Sinterklaasversjes kennen we ook de
volgende leuke versjes.
Oh, wat een domme, domme DRan,
l!:lj is met z'n schoenen naar zi.jn bed gegaan •
Er n schoen uit, 'fin schoen aan,
Oh, wat een domme, domme Daan.

-?1

-:?O

- ~-------------

Voor schoenen kunnen we ook z.inc on : klompen, {wkkcn
J<! HI'r.en enz.

....... . . .
.,.

-

Noc: een versje over Daan:

D;Jan t ie, Drf>.ntje, stap

~Jl.il OIJn.

V; ~ . : mtj(' bleef te lanff op stra~t
Daantje kwam op echool te laat.
Daarom moest hij ' .. -middags blijven
n een hele lei vol schrijven
Anel 'ren speelden, D3:sntje niet.
Jongen, jongen, wat verdrint.

Kent lJ het nog

uit Uw jeugd? Het is al een oude hoor!
++++++++

ne top!1i. t

VRn

de~e

maand is:

Vader Abraham had zeven ~onen ,
zeven lonen had vader Abraham .
j~n ze "ten niet en ze dronken niet
en ~e hUdden eeen verdrjct.

Al~

:;chool1dnderen leo=-rden

\<'f!

"l'raise lha Lord ".

o~t
~ aS

zijn de w~orden , maRr het, zi~gen van die woorden
veel mceilijker •
" pllü-kig kennen we he t nu e;oed".
,. r(~

Da8ntje zou naar school toe gaan
maRr hij blûcf bedurig staan.
hier te kijken , daar te turen
E~ Let zou niet lang meer duren
f de klok ~ou nogen slaan.

t /\

':.'a 1c:erden ni ,et fil1.een lf'uke versjes . Van dp. zon<1él.gs

lc.erden noe eel! Buge l s versje en wel:

Walking with Jesu6
\/alking all the WA,·Y
Walking pvery day .

Walkine with Jesus
~~lkin8 with Je~us a100e .
Walking in thp sunAtinp.
walking in the ~hndow
walkine RIl lhe way
walkine every day
walking w~th JesuB
'.Jnlking wi th J.eGUt; <Ilone.

.......

~ ~.

Vee l Christelijke verF-jes l~ren we in deze lijd
wel, omdat we al beEonnen zijn ~on de keretcantnta.
l)éwrover me(>r in hE't vole;ende krantje.
ToL da.n.

het liedje uit iSt zineen we "linkE"rbccn" en zin

een h~t ver~je opnieuw, terwijl we met ons linkerbeen

op Je Brand stampen.
We staan bij dit vorsje nl. achter onze stoel.
Na linkerbeen, volrren rechterbeen, linkerarm , r~chtcr
arm, hoofd en buik. De lantRtc hebbRn de kinderen zelf
verzonnen. ij beerijpt wel, dat we dAn enorm plezier
hebben, \'I~nt de kinclerell St.AtJn dan als vol leerden te
dansen. APIn het einde van !let versje " vallen" ~Ie ui t
gt'!lut or nnze stoel en neer.

.......
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Br~lTId\'lijk.

l!~nlaüe

~~
*

~J

m~dedelil1t!;fln

6cnOOl~annnrt~

de

van f'\lr:emene 8ard .

weer is verschenen , wil ik nog

'r~a wij~en op het hel~ng van de cebitRverzorgine.
~ls U bij hel ziekenfonds bent Wl Uw kjndpren hebben
~~n 9~ nerineskaart en KaRn ieder ~RlfjiRr trouw n~a
rt~ tnndarts , don is de sCho~'~Andart6 nlPt direkt no
hi.;;'. l\11t'?l1 kan het Uw g~mak betekenen., want het on l'.

*

-~. :':At:

U

"I~ l ~.1

v .~n

de yerplichi;iJ16. :i,eiler {w~i~jllar t
"Ik f:F~ liever ietier ht.llf·

desonrlanks:

.in eiflp.lî tRnd

ftpeJI

."i.Ls

treltJten

wordt Utocb
•
":c'lle il1 ver tw.ncl met dEi t~eld tsverzorging s tfia t dl'; t.)'ük
.. be ter eele nlüüd van dcvt:r.iu.f:tl'ong.
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JII, ~i . j ~ijn onk al een beetje in Sinterklaasstemming.
0 . wor~t h~t feest bij ons ietw~t nnd8rA eevierd dan

op

~w klout~rschool .

Wdt hetrE"f l': de hOeel'c klassen.
Danr komt de coede man nntuu-lijk ook even op be~oen,
vrijda~m5ddnc 3 decemher, mRür hij ln~t Qe pakjes
pret wnt meer aan onszelf over.
l)nnr doen \-10 dan ooh al.le méla l onG b eB.~ voor, '....,ant do
neen louke 611rprÜ;€ en de and<>r e'?n .i,n Grauw papier
eew3kke lde balpen is natuurlijk ~ok niet leuk.
We proh~ren er met z'n allen een leuk ~eest vnn te ma
ken.

E0n Rpp~l of een G~ukje worst of kano is verreweg te
1f8rhiezen boven élllerlei zoetigheid. Wilt: U de coede
~ewoon te van de kleuterschool oo~ hij ona voort~cttcn?
(P.S. Het yerRoneal lus t ook bost een stukje worst of
kaas , ~ n u.l s U bClslist het persorcl;>l i\~ts groters wilt
ce vcn , ~ecft U dan een Rroot ~tUK wornt of knas? Mmm)

Alt!)aIlö voor.

,

#

- 2.4

november komt de traditionele kijkavond .
kriju L hierover Jlnder bericht middels non Gtencil.
~ind

ij

.VOl"rlel' t,.:{·rken we 1 akker doer, zo af en toe een

In jt.omle rhcidje 7.o::\ls te6t voor de zesde Idas, of
het Binterklaasfecst , maar' ovp.rigens ,
resl":ip; rloorr.:~~an , hot. GElélt fijn .

t~f'.<!l l

nieuwe,

C.L/Jm.

- r5

Uit de zesoo klas •

1lI

Dp intelligentieteGt is achter de rUB.
,a t",e' daeen v.:'ln orlrlodil~ bibberen, '",as he, L dan
donderdo.8 J+ november zo ver. 'Bi jna negen lU;'}' ,staptè
~en juffrouw , die we on~ be ' l anders badoen voor
[;csteld , (veel ouder cn met een groot rencrvew .i el 0

het

h~~r~

binnen.

WRD

nieL podig

Gewe~st.

e(:, t::r ',,'are.rI vt>el lr- ~ ,ko ,·r;it!en.
• I', waar :;(! eelll-; goed ov~r nR moest df!ll
dr1t rno~t\ln wC! 7,0 vaa,k, d~,~r 7,;,jn 1,/e al ar"
g

Direkt

dr.

nEl

Ild

V<ln

1;(>8t

7.1JIl

wc

vool'l,:~!'i5

HA VO, MA va t LA '0/0.

in t;t'Ocpjo6 in-

nEHlT

uit

te

k:i jke...

neer Lem ~dlde ook wel graae;, dat er i j l Den Haal) 'en-
• ,:,.~and de (li'\nVri.la,t:; voor de n:i.~UI."ic school ui L h~t
hl "'eau haalde. r·lllar he l: li,ik t erop, dil. t he t bureau op

lot zit en de Fltutel kwijt .
1 er is ~ecn ~f'! 1 d om lWH nieult,' p.

3~hool voorlopi~

lus vnlt de he!e

uneer L~M hud ons verteld, dat hpt allemoAl er
mee ZUit v<l.llen. ll)~a!' dat geloofden we toch niet, we
vonden het veel. r;e\l:icnti.ger om toch te ~~riezelen.

at

houdon .....e ie t6 om

t~ mAken,
eilt vnn
;s el

i

hoe hette riie mnn ook \lIeer. Nou
~L, nn da~r ~al het w"l invallen ~
,'1,

..

"

.

.....

n8n r' he t

j

el

iin,) . . . . . '• • •

nt

'Hl

n/'n va.n

-,

op
'p.ur-

m

r> 1";

Ieli"'r groepjf: heeft. zijl': eigen !!.l'(ie; ,ül,id(",l)et·, èi~~
~en wOltQkcnfich.r'.i.ft bi.jhoudt vó."'..n 1H: I. onp;",.yven werk

is het nor niet, v~orlopig hebben
])us .... zeL ham Oll, ·..ritte :n\IÏ7..cn

n zo.
'·Je moetC!; 'l erp.u, helcmflal zelf allerlei lc~se)1 tr: mo
l,cn, die nencer oPGeeft.
lJitl valt niRt mc~~, lll?t is Z,o vçrleidclijk,om je Ollllr
m:-LI1 of -vrouw te vragen.
,j/I{,r \';e lerf~n het rlOG wel.
;! , iel'iël'(> rl~C moet het cpguGev~n reken- t,;: t,a,ah.rerl<
]f zjjn, ale. dat 0J! Gchoo'l niot l\Jl~L, dni1 tll\4is.
',0 hph\len Wie nu ooY. vnRk hui6~lerl<.
D«t ee~ft niet, dun wonnen we vast adn h~t votirteezot
Dnd~rwiis .

wa~r

dat

n06

surprise te

mak~n,

Dat dLl(~n

dlW maar, dan ".'Ordt het een leuke midd~,,~ ..

~Je

7.j

tt€ : n

met een klein

te popelen déit de

6~dichtje .
rnu~.i~k,i.naf:rllment(m

komen , dMn kutmen "Je orw zlngen n0[S leuker lOnker••
r:':wr mir:$chlen "'Iord t~ he- t ~J(:!l in lIet nicu\/e .ir1ör.

neeft'

)-.:i~l:,

wat in hot vat zit verzuurt; nif't.

-PC-r
- - '.' .',

Dijk is zi
rwerkt e

~n

wel. vakar zpl gebeuren .

!c verhpugen ons op het ~intcrklcashaerlijkfe~6Gt.
','ie hc\)heu lootjes t~r:t.rol~ken, ~.',·:It Sint kan nrt toch
niet allct!ll af . t':eneel' Len! heeft wel f;e':rllned, of w
allemnal ons een beetje willen inspannen om een leuke
"IC

kla;:;

ark:
~'In\

~il1~.

G.

.~

t ..
1'Ii , ~

t

bf'1,Op.k

,ij moel ct
von
" .. vat kost. h;wl' (;1'1.'.. veel nlr)'it "
met ~"W ...~t en 7,j (·1
dIH':: . intil' :\iet. naar h.Jh}' tOf> te
n Dj.jk, van harte beterGchapl!1
TEFl' 'tJ}~~RGAUH TERUG!!!

r
WHn!;

en.'

J)t'

De

.\11 ffr<:,\n .' va n

juffrouW

V~lJl

d e nerfJe k l.'lU .

11", d~rde l~lRG
'IEH~

vit klas 4

IJ.OI)r.

let In "'1901;: vlaG

rIa

voor.

('kenen

ijn inmiddels

maar voor de
. "" rze~ten.

wee~

aan oind

kGr8tvak~tie

0

w

met àe oursus,

hopen we nog -.reel werk te

Onlangs zijn \(e ger.-rt.a.rt lOot ons P.T.T.

pro Jekt, een 'lferkstuk dat de meesta vakken. omv~t
verzameld in ean J·'ulto-band. VElll Ta.ilte Pos krGgen >fa
daarvoor ean barg materiaal toegestuurd, zo dat 'Wo ar
oan leuk geheel van kunnen maken. We bepben i,.n de k.l
al eens ~e·~elefonaerd en zeker zal er ookaen loket

verrijzen. Verdor zijn ar " onde::'hendelinaon" met het
k

r

(eohte) postkàntoor gaande

ov~r

het afleggen

llozoek.
Wa.t het va.k rekenen betreft, er moet nog ·v eel

4~'o~ ·II;

denk- en ocfenlrerk verzet .lorden om die lastige breuken
ondel" de knie te krijgen. Maar da.t is iets 'Wat alk ja.ar

taruglcomt; en U weet misGchien nog ....an VToe:ger. dat
het niet meeviel I Wilt U de kinderen aan1IloedijlEm Qla
dare
met hun vragen en proolemen hierover of over

vakken gerust bij do meeste:::- voor de dag te komen. We

,ijn or tenslotte voor.
D8111~zij de televisiff-l asoen vq or banden-arbeid

Ds.t komt door
komen er leuke resultaten voor de d
dat de telëviaie de leeTlingan zot n go~d beeld geeft
over de vijze waarop je een onderwerp kunt zion.(bo9,
tuin, 3quarium) Met (Ie lessen over de dierent u$n zijn
ve deze veak begonnen. Ook ons nie~e natuurkUnde

- --9
c

HIER

KLA..

boekje helpt ons bijzODQer goed.

"l'".,EE 1 1
tijd toch snel..

is het alweer de tijd voor de peper

Zouden de ouders van de kinderen die thuis le

f.in.

zen, bon e:r 'a avonds of ' a midd.ags een kwart iertje

rE3, hebben niet
de herfs t in

\-.'8

bij will~ helpen? Belangrijk ia het, dat ze begrij
pen wAt ze lozen - dat steeds oontroleren; het tem
:pc en de ;oon kalt· komen er dan 'Wel in.
!l.lenslotte zeggel1 we lJ nog, mede namens de dui

kon

JE"

"~~

de b" l!ideT'~!n, die van
De h erfs t \;a.fel 1

i

Verder 70nden we

ank 'Voor" bet trouwe meep:evc.m van d.e wekelijk
ven
se stuiver voor deze 3chepselon. Ze hebben een goeae
etlust a.lmnode een ui tstekende .spijsvert~r:ing,

00

dat

e het voe:!' an cat eohone hok a.lle eer aandoen.

, 'en
'-hoor n
U

drie nieuwelinced in
, dEJt zijn de wFl.terschilr.
on:len WP. 1.e een
;'""1. aqunrium

,t ?i et er zo
hehbcn we dan ook
nllem~ Bl
oor geapaald.
J8Jcrs en moe1erü, hartelijk

~ : " t ~ ~a~r

.

In <3

irull~
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(,"dun kt vuor- 81 di.e klllélrtjes
.' n nu bli t) J t j e f' I

4.

)e kinderen van de tweede kla6.

- -.1

I'J'~-::J

'w eken celeden ben ik WI. er vel'b,d sd. to1ijn niouwe
adres tG nu: de Savornin Lohman6tr~at ?53, Ridderkerk.
Ik hl:lO,V gnuw ~('ns bij 11 lanrr. te kom " n, want
tot nu toe is er weJnig v~n g~komen, omdat i~ 's-mid
oai;s nos vua!c e:rb moe ",as en natuurlijk. ook i.v.tt;.
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Nu het mCloic :l.Jmcr't,cer a 'J.wCi!r tot het verleden
\,wk mez·kbaFJ.r i11

r-
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Ile~\Ç)ort , it.> de il1 getr~clen herfst nu
JÜflS 3. \':at betreft de Hllllkle;UnG l)rijken
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Er is een tlegin gcmnakL met lesson i . A'G '<irijks

~un Je on vnderlundse ceschiectenis. Hel j~ m~ r wat

v~t>cmd, rlv t onze voor\'ad~rp.n ?, ich ge l uknç0eoten voe
lQn in hutjes VRD eraB en ta~ken.
~:n iIo'at erv~n '\;P. dnnken, da t on~ ln!ld 2000 jllr. r
voor de hel!t uit watnr bostonde Ja, als je ~
de~e dinBen voor 't eerst hoort, luister j
r()(1~~ rJort.jesflllerJ.ei leu\<e di n 8 e n z.ijl~ cr t~ h~leven Opgymn''''~jt.iHkl,e6 t maar daflrover weet meneer
hof moer te vertellenE'lem',I'!C;T is 't lloor ~ijn(voor},org dat , n,-,ar \'/0 hopen
in 't ~oorjuar op eU~n tRf~l een blodien~p hloembol
ri;jkc1h dip. nu noe; 7.or~vuldig in dE:' dOllkerf: k8.st
wordt oPGokweekt.
",0 7.i.j11 t!r elke dag 'Zoveel pleziflrige en ook wel eens
minder I)}~l'ttig(: z,nlç(" ( 0, üie moeilijke sommen, a,
d,lemoeiJ.. ijke ~loc.1J·dt~n)
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be'l ev P '"

l-'levr. Simons.
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