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.. e t l.ijkt een hcl.e o1rergane v ~ m nintnicol. o naar
Kerst, mHur toch valt rln~ wel mpe.
In dp e f' Tste pl9.fl.ts omd .. t we met de
t1J na r: P. htH' fstv "'1.kantie h"Jçi nnen en
in
onze gedaohten 15, maar vooral in d
voelen de kleuters zelf het T.r.:!~~
al de oudere kinderen.
Van. de week had ik hierover
een gesprek met mijn klas.
Op mijn vraag: Wat is het
verschil tussen Sint-Nico~ '
laas en Kerst? (Ik verwachtte
~i g enli j k geen ant~oord)
zui ~~n van de kleuters:
Nou, Sinterklaas is 1een
h~leboel lol maken ~n
Kerstfeest is fijnIJ
Dat 70nd ik een fijn ant
woo~d. Al kunnen ze h
misschien niet ln woorden
ertellen, ze voe l en tooh wel heel zuiver an, da t
het Sinterklaasfeest een h~leboel lol is v n de men
&~lijke kant en het Kerstfeest een fijn en blij feest
is. wat God aan ons gegeven heeftI

Wlt is er mooier voor ons, om eerst een heleboel
plezier en lol te hebben met de kinderen met het
Sint Nicolaasfeeat en daarna samen het mooie feest
te V1e~en dat de Here Jezus is gebor~n vonr alle men
sen, groot en klein.
Om Bamen met pappa en mamma. een uurtje ,stil te zijn,
in deze. vaak zo benauwende tijd, cn even vTle ellende
en zorgen te vergeten en samen te zingen: Komt Lllen
tesamen, jubelend van vreugde. komt nu. 0, komt nu
naar B.th~ehem
~n

~.

Nog een voorbeeld. Afgelopen vrijdagmiddag
gingen we onze jas aandoen. D~ kleuters hadden de hel
dag keihard gewerkt en waren eoht moe. We hoorden d
df ' rd~ kl as op de gang 10e1en en ; En ~e zingen en w
springen •••••• Jongens, zullen wij ook? vroeg ik.
Een paar zeiden : Nee, en de rest gaf gern .ntwoord.
Eén kleuter trok aan mijn arm en zei: Jut, laten we
••n ~.r8tversje zingen, ~ant daar word je blij van
Te'wijl de eerste en de derde klas op de gang stonden
~'À~
te zingen en te springen, deden ~ij onz
deur dicht en zonsen Kerstverejes.
cr ziet, we hoeven ons geen zorgen te maken,
dat d. kinderen deze feesten door elkaar
zullen halen.

-2

Het Kerstfeest.
De eerste en tweede klas zal op 15 december a.s.
Is-middags het Kerstfeest vieren. We beginnen om half
vier precies en het duurt tot + 5 uur.
----
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om zeven uur precies
tot ong~veer half n~een.
'a-Morgens komen de kleu
ters gewoon op school.
We nodigen alle ouders uit,
om aamen met ons dit Kerst
feest. te vieren. Ook belang
stellenden, die geen kinderen bij 0
ben. zijn van harte welkom.
Ben verzoe~: Neemt U alstublieft geen kleine kinderen
meelt
Bij cinnenkomst"'k"i-ijgt U een progra.mma \olaar alle te
ingen liederen opstaan. In de pause kunt 0 genieten
VRn een kopje koffie. Er wordt g~én collecte IDGer
houden, want al deze onkosten hopen we te betalen van
de opbrengst van de spaarpotjes.
We hopen, Jat U allemaal kunt komen en wensen U een
eht fijn uur toel

Wilt ij Uw kleuter donderdag~orgen
16 december
01 twee stuks fruit
meegeven? Of misschien heeft U i~ts
anders, dat je in een fruitbakje kUIt
Mogen we op U rekenen? Alvast onze
hartelijke dank hiervoor.

"n

Wie wil ons h~lp.n?
dit keer willen wij U vragen,
bij hie van ij on~e vijf vogelo en
onz vissenkom in de vakantie mogen~ko
poppenwO-s, vorfschorten, platt(,ioel-:j
weer hard aan een wasoeurt toe. Als U ons
wilt U dan a.u.b. zo spoedig moge11Jk een
••.rov.n. dan vetten we, waar all.es nrutr to
k~. Bij voorbaat onze hartelijk

00

daillt..

lou
begint
maandag 20 december .......
en ve komen weer op Bchoól
op dinsdag J.) januari a.s.
We ~"illp,n U allen vfl.naf
deze plaats h~le fijnu e
goede feestdagen toewensen
en een heel voorspoedig' 1972.
rstvakanti~

Wat er volgt •••••
Donderdag 16 en

vrijd~g

17 december zijn we ge

wOQn de hele dag op BchooI. Evenals vorige jaren wilel!. we weer met d" kinderen fruitmandjes gaan Ulaken

voor de langdurig zieken, invaliden en bejaarden,
die weinib of geen kontakt meer hebben met d. buiten
werelrt. Bij elk fruitbak je komt een boekje met tek
ningen over het Kerstgebeuren, door de kinderen zelf
gemaakt. W. willen dan zoveel mogelijk deze bakjes w~g
-'\.'''~If''''
gaan brengen met de kinderen zelf, om
~ A~
"
h.n, al z~jn ze nog klein, al te .leren
6.
iets voor een ander te doen, wat
~ ~ .:van jeze~f iS t en in de 2, plaats,
~j
om ze te leren, dat je ook eens kan
~ .
een ander moet denken, die altijd
~
ziek is of alleen of die anders ie
dan jo zelf bent.
Nu is ons verzoek aan U:

'"."1-

.

O.Ronner

=

Nieuws uit klas 1 •
Op de volgende bladzij.
..--
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Do Sinterkloasd -;'ukte is', als U dit leest,
alweer voorbij. Het was een gezellige,
spannende tijd vol nieuwe ervaringen voor
de eerste klasaars. Haar nu nadert pet
Kerstfaest heel snel.
Jammer, dat de tijd tussen Sinterklaas
en Kerst heel kort is. Maar ja, dat.
kan niet andere . Gelukkig kennen we al
eeD heleboel versjes. We zijn er al vroe
mee begonnen. {Direkt na d~ herfstvakanti
lerttn a.lleen de versjes, aie we alleD moeten
Anders wordt het echt teveel.
De versjes, die we met de ouders zing~nt zuilen V"~~
de meeste van U wel bekend zijn. Rier volgen eed p
die we al kennen:

,

Hoor je, hoe de kerstklok l~idt, Hallel~ja.
Weet je wel, wat dat beduidt, halleluja.
D~t
~ij

de Heer als kindjd klein, halleluja,
de mensen wilde zijn, halleluja.

Eng'len zongen Hem ' ter eer, halleluja,
Hij brengt ons de vrede W.er, halleluja.
En: r.1aria kwam uit Nazaret... ,
en niemand had voor haar een
Kyriëleis, kyriëleis.

~. ,,~-; b

~ ~

~~

Ik zal U nu in het
kort vertellen,
wat er op het
Kerstfeest gebeur~.

"
,

~~

~~

bed~

eD : Alle eng'len zongen:
Ere zij God.
Vrede op aarde
en Ere zij God.

_h_

• langrijk. We zingen
Het zing
k.l.itlk~ altijd gevel
met elkaar,
~-----,-kleuters zingen
dig, on de
den. er versjes
11een. Ook
vertelt
"n van ons
opgozegQ. V..,rder
dat gebeurt voor de
het Kerstverhaal
pauze, en een vrij
verhaal erna.
Dit zijn zo wat
akelijke dingen, die
ik U kan vertellen
Maar de sfeer, di
er heerst en de
Yblijheid,
kan ik niet
schrijven. Dat moet. U zelf ko.en proeven.
Da'lr rekenen we ook .igènlijk O'P t dat w et l.k.
dit fij}\e fecst kunnen beleven.
Dit was dus over het KerGtfeest. Al is het een erg
drukke tijd, toch vergeten we de gewone versjes niet.
De kleuters vragen er zelf om. Zelfs toen we helemaal
in de sfeer van Sinterklaas waren, ~roegeD ze:
Juf, laten we nog e~ns van de maan
gen. Dat versje ia erg bekend.
'dl'",;..
Wat
ze goed kennen, zingen, ze graa,...
" \
Ret gaat zo~

s~

We gaan naar de maan, trek je ruim
tepak maar aan.
Wat zullen we daar gaan drinken?
aanchocola.
En als we met zjjn allen gaan,
dan wordt het volle maan. '
Zet je raket ' op hot dak van de flat.
Zet je bed dan maar in de raket.
Prrt, prrrt,prrrt. mannetje op de .Claan
Wil je op me wachten want,
Ik kom er aan.

Onze klas is veranderdt Door het toenemnd
aantal kinderen zijn we gaan verhuizen.
Niet naar een andere klas hoor, maar de
meesten hebben ,wel een andere plaate.
Er moest weer een nieuwe tafel bijkomen.
Het is natuurlijk niet leuk voor een
nieuw kind om alleen aan zo'n grote
tafel te zitten.
ORn verhuizen we maar allemaal, dat is
best gezallig.
n

Dan .it je ook niet altijd naast hetzelfde
vriendje of vriendinnetje.
Onze laatst goarriveerde kleuter is
Arjanne van Nes. Ze heeft het al
best n~ar haar zin, en het was na
een paar dagen al net of ze er altijd
al geweest was.
We zijn blij, dat het een meisje is,
want daar hebben we er nog maar
weinig van. Het mannelijk geslacht is
een stuk beter vertegenwoordigd.
We hebben nu 10 meisjes en 18 jony.ens
~n de eerste klas.

verplieht, die ziektebriefjes te laten
in verband met de subsidie~~ die we
het Rijk ontvangen per
Dn kind.

De tijd van sneeuw-regen-hagel
en ijs •••••
Ja, deze tijd is nu werkelijk
aangebroken. Veel kleuters dragen bij
zulke w'3ersomstandighede n laarzen.
Dat is gewoon praktisch. alleen op school is
laarz~n dragen niet zo prettig. (Ze zullen ze
ook ni~t dragen). Dus worden de laarzen netjes onder
de ~ap~tok gezet. Maar wilt U in dat geval dan
goed sluitende pantoffels of gewone schoenen meegeven?
Liever geen slippers of sokken om op te lopen . Dat i
te vermoeiend voor kleuters, zeker als ze gaan spelen~
Kunt U zich voorstellen. \'iat er gebeurt. als we gafn
huppelen of hollen~
Dat gaat gewoon niet.
Naast het nare weer krijgen we nu ook de tijd
van allerlei ziekten. Dat ie niet te vermijden . Maar
~ilt U dan zo vriendelijk zijn even naar school te
bellen of een briefje te schrijven en àan een ander
kind mee te geven. We willen graag weten, waarom Uw
kind ttuis ia en welke ziekte het heeft.
Als Uw kind langer dan een week is ziek geweest , krijgt
hij, als hij weer gezond op sehool komt, een kaart mee.
Dat is ce~ ziektebriefje. Hierop moet cr invullen,
welke ziekte Uw kind heeft gehad on verder moet U de
kaart tekenen en weer mee geven.

Verder hopen we echt, dat er geen zieken zijn, als
we het Kerstfeest vieren.
Op het ogenblik zijn er maar 11 ziek~ maar die zijn
voor het kerstfeest natuurlijk weer allemaal beter.
Laten we optimistisoh blijven en trouw onze vitaminen
slikken. Misschien helpt het wel.
Tenslotte nog een leuke opmerking over een bepaal
de kinderziekte van Suzie:
Juf, weet U wat Aatje heeft? Ze heef tilde grote hond"
Ale allerlaatste: Tot ziens op het Kerstfeest.
We verwachten Uil
Juffrouw Hoogland.

_R_
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Nieuws uit klas 2
Dankzij het fe it dat we na de herfstvakantie al
begonnen zijn me t het leren ~.' all kerstliodjes, kermen
)'fe nu al die versjes die we all een gaan zingen en
zIjn nu druk bezig met de versjes die ;re samen met papa
en mama gaan zingen.
Hier volgen eon paar vei'sjes die niet zo bekend zijn:
Het ataldeurtje kraakte.
Het GtaFpuxtje lcrankte
de os loeide zacht,
toen Jozef ontwa~kte,
was het kindje gebracht (2x)
Uij noemen Hem Jezus,

heeft Jozef gezegd,
zaoht heeft Bern Maria
in 't kribje gelegd (2x)

2

Verder:
Hoe leit dit kindeke
h ier in de kou
~ ~et eens hOG all e zijn
ledekens beven
Ziet er'na boe dat het weent
en huil t van kou.
:;::
Na, na, na, na, na, na,
~
kindeke teer,
Ei, zwijg tooh stil sus, sus,
en huil niet meer.
---------~

--.

~

Tot slot:

't Is geboren het Heilig Kind,

Wie loopt op het paadje en wie klopt daar aan?
Zijn herders nie zwijgend vOor 't staldeurt j e staan(2"t)
Het deurtje van de stal!

t Deurtje van de a·tal gantopen én dicht,
Herders komen buit en met een blij gezioht.
Herders, antwoor dt mij, wat hebt Gij daar gezien?
mag ik ook eens kijken in Uw stal misaohien?
Kind, geef mij je hand, kom binnen en wees blij,
Jezus is geboren, Hem aanbi dden wij.
Kindje in de stal, 0 kind j e kl e in en teer,
met de herders kniel ik voor Uw kribje neer.

------------.----------
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Jubel hemel en j~bel aarde.
't Is geboren het Heilig Kind,
dat de mensen met Ood verbindt.
't Ligt in doekon, het lilt op
hooi
't Is zo arm in Zijn kleine
kribbe,
't Ligt in doeken, het ligt op
hooi,
It Ia zo arm, en zo wondermooi.
't Is ~eboren het Heilig Kind,
Jubel hemel en jubel aarde
't Is geboren het Heilig Kind,
dat de mensen met Ood verbindt.
Al hebben we het erg drUk met de Sint Nioolaas en Kerst
dat wil niet zeggen, dat we de gewone liedjes vergeten.
We hebben daar zelfs nog tijd voor gehad.
Kijkt U maar:

4. En vader nam de

I.

Josientje
Voordat Josientje slapen gaat, wil ze kijken, wil ze
kijken,
Voordat Josientje slapen gaat, wil ze kijken of de
maan aan de hemel staa.t.
Dag maan, dikke volle maan,
mag jij nog niet naar je bed toe gaan,
moet ik je Gom s een kusje geven,
net ala mijn mammie, mag ik even (kusje!)
Dikke volle maan,
nu mag jij ook slapen gaan.
Ret volgendIDlied heeft maar liefst 8 ooupletten, wat
we altijd zeer enthousiast zingen.
De trap.

tele~oon

en belde naar 't kantoor:
""Dans de trap is 1>,eggewaaid (2x)
ik kan nu heue niet komen boor
ik kan niet komen hoor f

0

5.

6. Toen belde vader 't vliegveld op
en riep : "Hallo , hallo,

stuur een heliooptertje (2x)
en zeg, krijgen we ' t soms 'cadeau,
eeg, lcri j~en wc 't soms oadeau! 11

7. Er kwam e ')n helicoptertJe
dat landde op het plat .
't Braoht hen naar beneden toe ( 2x)
en zo ging het ied're dag,
zo ging het ied' re dag.

0 _• • • •

1. Toen vader 's morgens wakker werd,

8.

Toen riep hij: "Wel verdraaidlIl
Kijk eens wat er is gebeurd(2x)
De h~ e tra.p is wegge'ft'aaid
de -trap is weggewaaid.

~1'aar ja J er wes geen brood in huis,
geen melk, geen kaas, geen fruit.
Ze konden het niet halen ook (2x)
want ze konden er niet uit,
ze konden er niet uit I

voortaan houden ze 't maar zo
Ee zijn nu erg tevreo,
ze gaan per helicoptertjd (2x)
l'Ie gaan olllhoog on naar banee ,
OmhooJ<. eD na ~,,l' benee 1

E~

2. En moeder zei:"Roe moet dat nou,

hoe komen wij omlaag"

De hele trap is weggewaaid (2x)
en ik heb 't zo druk vand.aag,
ik heb 't zo druk vandaag.

3. De kinderen kwamen uit hun bed,
en riepen: "Heerlijk zeg,
We kunnen lekker niet naar school
Want de hele trap is weg,
de hele trap is weg.

beslist nie

Dij al die ~eeeten ook nog twee
mogen vergeten:
Erio Leanvaart wordt 9 deoember
en IIfaud de H ol~ 28 \'Iecember
allebpi 5 ja",r .

(2x)

he~l hartelijk
ge~eliciteerd en maak

Alvast

er maar een fijne dag van .
Tot de volgende keer.

•\ i

D • .Ronner .\/(.;1.., ...
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..

die zat met z~Jn lij~t alleen
en daoht: van die allen ben ik nummer á~n
die duizend maal duizend gehoorzamen mij,
maar Een Ol' die lijst was toc_'l groter dan hij.

3. De keizer

Uiemo/s uit de derde klas
Veel nieuws is er eigenlijk niet
omdat op het moment dat ik dit
sohrijf, Sinterklaas nog op
sohool moet komen.
Hij en Zwarte Piet zijn al bij
ons op school geweest en zoals
ieder j~8r heeft Piet bij ona
en in de andere klassen een
enorme rommel gemaakt.
})e bouwhoek lag door de klas en ook de poppenhoek
1:!tond overal behalve op de plaE tO waar hi j hoort.
Ook had hij alle stoelen op do p~ond gegooid.
Gelukkig 'I'1a8 allee wecr enel opgeruimd en gingen J'(e
kijken oÎ er iets in onze bakjes zat. En ja hOOT,
Zwarte Piet en Sinterklaas waren ons niet Yergeten
Dat ",at betreft het Sintnioolansfeeat. 1-1e boreiden 0
nu voor 0'0 een lUlcler Fe~st.
e oefenen hard op d~ kerstoont &.t
die we dan ook al goed ltCnllen.
De kinderen voelen beel goed a~~f
hoewel ze hot niet onder '10Clrden
lçunnen brengen, dat het Kerstfeest
anders ie. Ze voelen het geloof ik
aan de sfeer die ZO anders is. meer
van binnenuit.

leerden voor dit mooie, fijne en zo blijde fe(,;st
o.a. de volgende versjeSl
• Een kei7.er trok dapper äe wereld rond
mot duizend: Golaaten elk volk dut hij vond.
Dnt moest het verliezen~ hij won het altijd
hij oonde in Rome vol ma.jF.lB'~ei t.
2. :Men viel a.an zijn voeten, toen dacht hij blij
I k HiJ weten hoevelen gehoorza.men mij.
Gaat henen en telt ze, zo klonk er zijn s ·tem.
Zijn oienaren braohten het antwoord hem.

14

• Wie was het: een kindje heel klein en teer,
Hij ",as van die allen de Koning de Heel'. I
't Was Jezus, de eng'len gehoorzaamden Hem
't Was Jezus, geboren in Bethlehem.
en een bekend vers:
Stille na9ht, hail'i ge naoht
Da.,rids Zoon, lang ve!"Waoht.
DiB mil ;'ocn'en eana zaligen 2,al.
'\ford gebo:r;en in Bethlehems et~
Hij ner achepl;elell Hear (2x)

en:
Voor han gaan binnenkort 6 karl.rsjee branden.
Hartelijk gefeliciteerd en een heel prettige dag.

Herders op de velden,
hielden de wacht.
Ze ~aten bij de kudde
et Was midden in de naoht.

,)
Rest mij nog U een fijne vakantie toe te wensen.
Prettige kerstdagen en een heel erg gelukkig nieuwjaar.

Alle eng'len zongen
Ere zij God
Vrede op aarde
en are zij God.

Eet niet te veel oliebollen, voor U het weet
ligt U met maagpijn in bed.

PISI

R. :Brandwijk.

'Oe laatste kent U waaraohijnlijlc nd..et,
kleuter er maar naa~, dan kunt U samen
Natuurlijk kennen we nog anderen, maar
het kerstfe~st wel.
Tussen de bedrijven door leerden we de
het volgende leuke versje:

maar vraagt U Uw
oefenen.
die hoort U op
tweede klas

Voordat Josientje slapen gaat,
wil ze kijken, wil ze kijken.
Voordat Josientje slapen gaat.
Wil ze kijken of de maan aan de hemel staat.
Dag ma811, dikke volle maan
mag je nog niet naar bedje gaan?
moet ik je soma een zoentje geven
net als mijn mammie, mag ik. even'?
di'JrJce volle maan, nu kun je oÓlk slapen gaan •
Na "mag ik even" geven we een kushandje.
Dan nu een nieuwe rubriek:

"DE ZIEKEl'ffiOEO"

Er zijn nogal wat zieken in onze klas en die wij via
het krantje van harte betersohap toewensen. We hopen
dat alle zieken weor heel gauw op Bohool zijn.
Dan nu de jarigen van deze maand. Dat zijnl
15 deoember- Anja Zoutewelle
25 deoember- Bart Kooiman.

-17
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het is kerst merst veest
wij epn kerutboom
bRS ~ij kr~gen een kerotboo
jan ·\;1aR wij krUgc.n cen kcrRtboom
bns wij gaRn een kerst bal koop~n
toos e;ant met oom na.nr 11e f'tat
om kera balen konppn
ta~s

leste o\\.de:t' 6 ,

Gindcl 1Jc OElIl '(I~e;r ~enf,lil'!t6 uit lle E>e r s t e k l ns .
DI: vorie;e kC' . l' 'last ik, nfet WIt il< sch~ijv e T\ moe st
n rla~roM heb ik hat toen maar o v e r ~eslNeen~
d~ flerste klas gRut hot besta De sint ie weg en
d~fJî'hlee 7.\lllen ook \Vel 11p.n helèboel slHmninc;en
ve"'d"lencn 2\in .
',Ja t W~:ID het feest C":nig. l!;n vooral bet feit , àat ~r nu
('11k ouoèrr. ~. étnwezig \','R.ren. 118.t heb iv ~riS Gew!lardee~·rt
n ik wil U hiel'bU nog h.eel h'i.rteJjj!' bed~ .. nken voor Uw
,etoollde behtngsttlling . Dnl; is vr;jdl-lg .c;r èoer de
(irüktr.: wat b1j:in .E ;t'>sohoteo , irinRr ik }1onr dat U tlh~ de t:
ni fit k',,'a,l~.iy.' neemt
0

kinde r p.n al hut} 0cl~!"~Gen C~t;E'ilU E.
spelen. Een heerl~i!~e puinIl:~op ,
euko
1,1e z;ijn nu heel ht, ro ~l ~n het '-'erk voor de kijk,J v ondo
ijll een kleed j e ;]HD he t borduren en he t bliJk t, dflt
jpnsens e r hand i ee r in ;;',ijn dan de meisj e s . In het
on vinden de jon g e ns he t v reselljk eek Q~ te moeten

rduren , mflélr hoe verder ze komen hoC' le,~l(er z~ het
vtndcn .. Het ~ijn ook jongens, die al helem~al k l aar
~,ijn<, U 7.ul t morgen d e resu l t'" ten ,.el ;den
we zullen
.:o;rgen, rJ,.t ieaereen he l E'm8,~1 kl~ar is.,

en

Vf3nmore~TI neh ik alle sj ntcrkl ~ 'H:.spullen

I V flH

d e w<'I nden

fschaald en de tekening VAn het bord afgeveCEd .
NoF, twef:-Ieken en O/e hebben al ...Ieer 1.e r s tvÀ·J.'.Hn ti e .
WI\ r' blljft <le tijd ..
We Caan nu mat zi~ allen H~n het ~erstg~béuten denken .
I{t-(>s en F r annie heb br· n allebei a l een verbv.alt j~
gechr even o v er het kcrR t fees t:
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oom

~rijgen

OORi C!OI

bae gARn .llUU naar hiUB

oom en bSG gaRn

na~r

de keruk toe

i n de kerllk stAab P.f'H kerstboom

het orgol speelt in de kerk
'hwr

1t.!,)l!ll

do dco<Jmienee

,ie deoor>d enee gnat eC,n verhal \'~rteJ, (tn ui:t ~!?n b
I.d i. een bUbol
.Iet verh] van de hir(.:n.ieezu6
h5,Ï it> fjubo;-en in een stal

de

h~rdes

koomen

n~r

n lJ'a,nni

het ketitveest is

dDt de hr op aartle 16 en

Jat lï.aarl'ip.jHn een kinie I<
ei 11 hl- .
de englu e;in naRT d~ sta..l \'iflnt
plfJa tE> iJl hrbrg om de slaÇi.pu. er.
vor het kinje dat j , n nç arm VU;

VOI' rmfll"iej:w 1"'1, .
rle hednrs di c· gÜI
cl.:- s t. ö.il •
üe etll!.lu zonGc. cielit ·hr 'Nas e '.l.n Kit.
wijng !!in,~e l1é.,:1r de keruk
d".. ;. r K"'RPl de ~ooJ'l'lui1e(.
daar kwam de bbbol bine in de keruk
wUng zongu her is ktnuk ebore
zij ei in de hrberg zij Ci nlaapu in de hrberg
om het kint t2 zien in rle hrherg

fl

het kinng te zien.

We hopen er met z'n Rll~n een fijn en Goed kerst
feest vnn te maken met die zekerheid, d~t het
kleinE ~indje voor nna a l le maAl h'ir op de aard e
is Gekomen om ons blij en gelukk ig te mnken .

U hebt wel gemerkt . dat de kinderen va n de eerste
klRs geen kerstrapport b~bben g ehad, mRHr dat komt
noe·
De kinderen kr~ge n de dag voo r de ker5tvakanti~ een
boekje mee naar huis, waarin allemaal 'taal- en
rekenleajes in voor komen over de stof die ~e tot
nu toe h~bben geleerd. Dit rapportboekje sluit
HaD bU de nieuwe t~81m ethu cte V1n kla s 1.
Acllterin dit boekje komt een woorarapport, dnnr ik
nog niet de vorderingen van Uw kind in c~f ers kan
uitdrukken . U zult dat wel kunne n begrijpen.
We hebbpn nu de sinterklaas-stof ~chter de rItS en
hcbb~n het 8ed~ elt e in I;et leesboekje 3 over
sinter~lR8s hepl g oed gelezen. Ook hebben ·we v~cl
alles jes semaak t over sinterklaas, mhkr die etonden
allemaal op stencil en die hebben we in on s plakhoek
g~r18kt, zodat ij 7.e nog ni e t hebt kunne n zien.

De grondwoorden van de le esmetnod e hebben de kinderen
allemRal gehad en nu zijn de wisseloafeninBeh
e.rg belaner.ijk , l'Iant nu moeten de kinderen de
ieuwe woorden die in de leesboekjes voorkomen
zomaar kl.nnen lezen ?onder dflt d~ woorden f'aht û'al1p;eleer
~~n. Ze moeten dp woorden nu echt leren d00Tzien
Ort elke lf'\tt~r e;oed h'fnnen. Een pa"1r hinderen kennen
de letters erg goed , maar vinden het noe ~rg mooilUk
om die letters als een woord te moet en leZen.
Manr donr veel te lezen gft~t het steeds beter.

nq

Ik wens U en Uw g~zi n een heel goed KerBtfeest toe
en een heel prettige jaarwisseling.
Tot ziens in 1972
M. VAn Feursem .

JOHANNES

POST

SCHOOL.

Hartelijk dank, beete ouders, dat U ons verzoek
van de vorige keer zo prompt hebt opgevolgd.
Er i s nauwelijks zoetigheid meer getrakteerd,
en het personeel kreeg grote stukken worst. Voor
tref felijkl I1
Het Kerstfeest van onze echool willen wij graag
vieren op donderdagavond 16 deoember a.e. om kwart "
voor zeven in de Hervormde Kerk.
U bent allen van harte welkomlOm kwart voor acht
is de viering afgelopen.
Vrijdag 17 december a.s. is er nog gewoon school.
Wij stoppen die middag zoals gebruikelijk om drie uur.
De vakantie duurt tot en met ~aandag 3 januari 1972.
Dinsdag 4 januari beginnen w~ l weer om hal! negen.
Een paar verzoeken:
Voor dinsdagmiddag en voor de donderdagmiddag en de
vrijdagmiddag zoeken wij ouders, moeders, die in de
eerste klas kunnen helpen en dat ook willen.
De eerste klas is, zoals ij weet, een speelleerklas,
en dat betekent, dat de kinderen zoveel als mogelijk
is, individueel hun gang gaan.
Maar voor de juffrouw is dat een bijna onmogelijke
opgave, om alle kinderen dan tegelijk in de gaten te
houden, te helpen en aanwijzingen te geven.
Daarom zoeken we hulp voor drie middagen per week,
te beginnen na de kerstvakantie.
Het enige, dat U moet hebben, is een verklaring, dat
U niet lijdende bent aan t.b.c. van de ademhalings
organen, een verklaring. die door het consultatie
bureau in Dordrecht gratis wordt afgegeven na door
lichting.
-21

-20

Hebt U zin en vindt U het interessant? Geef U op bij
mij of bij de juffrouw van klas 1. Wij zien Uw
komst met vreugde tegemoet.
Zijn er ook ouders, die goed kunnen typen? Die ons
misschien willen helpen de schoolkrant te vervaardi
gen? Een avond per maand te helpen vouwen en nieten?
Vaak horen we zeggen, "Als we iets doen kunnen of er
gens mee kunnen helpen, zeg het dan maar" Welnu, nu
zeggen we het.
Graag hoor ik van U als U wilt meedoen.
Hoe meer ouders, hoe meer vreug
En nu graag Uw aandacht voor het volgende.

De sleutel van het Haagse bureau is terecht gekomen
en de plannen voor de nieuwbouw zijn er uit gehaald
en goedgekeurd.
Dat betekent weer een stap vooruit.
Niet, dat we nu dir~kt kunnen gaan bouwen. Geld moet
er zijn, veel geld. En dat is een schaars artikel
in deze tijd. We wachten op de gemeente en op de pro
vinoie. Hebt U toevallig een verdwaald miljoentje
liggen, breng het ev~n, dan kunnen we vast beginnen.
Mej. A. Romijn moet op doktersadvies stoppen
met werken. Zoals U weet. was zij reeds geruime tijd
ziek. Nu gaat mej. J. Romijn met dhr. van Leeuwen
samen nog stug door, maar het wordt tooh wat teveel.
Daarom zoeken we voor de Johannes Postschool nieuwe
werksters, schoolschoonmaaksters.
Weet U iemand in Uw omgeving, of hebt U een vriendin
met wie U samen wel zou willen zeggenl Wij doen het?
Geef ons dan spoedig bericht, want wij wachten eropl
Koffie krijgt U alle dagen, U werkt in een prettige
sfeer, U heeft eer van Uw werk, want de oude school
blijft door goede schoonmaakhanden bewoonbaar I I

ADVERTENTIE.
Houdt U van ge zellig werk?
Lust U graag een goed kopje koffie tijdens dat werk?
Ziet U graag resultaat van Uw werk?
Ondervindt U graag waardering voor Uw werk?
Wordt U graag behoorlijk betaald voor Uw werk?
Doet U graag werk in het belang van (uw) lieve kin
dertjes?
Sn~l

dan naar de Johannes Postschool, Rijksstraatweg

101, Rijsoord, of pak de telefoon nr.

01804-4351,

deel dit mede.
Wij hebben dringend behoefte aan zulke mensenltl
e~

Al met al ie het weer een heel verhaal geworden.
Rest mij nog, U allen te danken voor de prettige wijze,
waarop ij dit jaar ons hebt geholpen en gesteund.
Prettige en vooral gezegende feestdagen, een goede
jaarwisseling en een fijne start in 1972 toegewenet
door het personeel van de school. Namens hen.

C.Lem.
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Ra.adsels.

MOP JE.

e oen betaalt het, de andere drinkt het or

Er wl'rcn twee jongetjes. De ene beat·~~ hoepel op en de
andore heette verstand. V('rstand klom in een boom. '.roen
verotanc1 in dG b':JOI!J was, kwam or een agent. 'Oe ,lgent
vro~g aan hOl:Jpolo}» "Hoe heet je?1I HoepeloPt zei hoer,elop
ne hóflnt zei: "\jaar is je verstand?"
In de boom, zei
hoopalop.

Inge.:mden door Gerard van
t!c,dstrijd..

Tijger

ziei~ ~ehlldpad,

die op z.t ,)l1

wat is dat?
Wij

~en

wedstrijd in, lR..l1gl'.8nmheid win jij

V!l.A t

twee zusjes. Onze namen vormen samen Gen spe

cerij.

•

Ik heb twee vleugels an een been. Tooh kan ik ni.et ló-pen
v1iegen.

(J:f

H:;.arom drogen mannen een boord. en vrouwen b ijna. rlooi t

R'&T:I

voorhi.jkomt er. "egi;: liJ e lijkt wel aen slak.
Bi.;

~ijn

een gou

den Tllak."
Dani E!ohter..

Op we1ke ladder klimt een glo.zenwasBér nooi i?
HaIk paard l ust geen haver'?
Ingczon iJen door

Anite. de Ruiter.

Even leer. en. Moeder ie ramen aau bet ~emr-m en zoonÏije
van 2 hangt over de Amrner weter heen. Voorz'i.oht1g, otreks
SOh:i3't jouw hoofd arin en dan verdrink je, va:'lraohu'U+
moede~'. Het kind ki jkt hl;i.ar verba.asd a.an en yraagt:
Doe dat eens voor. mam •

in

•oontje ziet voor het eerst
zijn lavon, iet. el' pa-pa.eren
akJoekjes in moeders bandtas zitten en vraRgt belang
Fltellend: Moet jij da.armee je bibs afvegen?
Ingezonden door Peter Hoeta
háean.
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1.

t betekent VIOLIER?
r. sierplant.
b. temand, die viool bespeelt.
o. zeevogel.

2~

"a.t betekent JJCJKA1;F
8.. graafmaohine.
b. spaans geldstuk
o. pa.a.l'Wcrk li ll ha.vens

TIe

e~l }~an&.lon.

3. vra.t betekent FITIS?
8.. l.eaater
• soort sprinkhaan
c. zangyogel t Je.

,LJ,

4. Wat

betekent RELIUM?

a. sierplant
b. onbrandbaar gas, da.t voor J,.'\.\ohtschepcn gebl'uikt
'Wordt.
o. lioht metaal.

.f1.,

5- \lat betekent SCrrORSElmER?
a. smakelijk woz'telgewfls •
b. looimiddel
• giftilr inoekt.

6. l'lat betekent SKUNK.
8..

indiaans wapen

b. amerikaanse bunzing.

o. v soort tapijt.
Beleen v.d. Meulen.
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