KLEUTERSOHOOL "DE KINDEHKARAVAAN' •

Wat een belangotelling en wat een verrus
Ringen hdDen wij uit .HJjsoord van U en de kinderen
óntvangen,zelfs van kinderen die allang op de
grote school z1tten • .ledere';.d,-g
k~am de post met stapels kaar
ten, brieven, 'tekeningen, plak
wèrk enz.Het ~aren er 113,dus
U begr~ipt mis schien wel , dat
persoonl~ik bedp,nken onmogel~jk
is.Het was zo erg dut op een
gegeven moment alle verpleeg
sters van ue ·afdelingachter
elkaar de kamer jnkwamen en
eidan: "En nu willen we weten
waarom U zoveel post krijgt".
Onze harteJJjke da.nk voor dit
alles.Het is fantastisch f~n
te weten dat"mijn kinderen"
want dat bljjven .aet toch,
nog niet vergeten zjjn dat in Oc'tooer hWi juffrou'
wegging.
Onze dochter groeit als kool.Het is ' e.en
heer~k gezond kind. Ze woog blj dè geboorte bijn
7~ pond en dat is wel te zjen aan \le bolle toet
die ze heeft.
Ze lustvreaelijk gr[!~g
hoar flesje en drinkt dit
dan ook heel vlug op
en •••••••wat beel fijn 1
voor Papa en Mama: tot nu
toe is ze 's nachts rustig.
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NatuurJJjk hoop ik zo gauw mo€, __ lijk een keer
naar Rljsoord toe te komen om Martine aan, de kin.
deren te showen en dan zullen zjj wel aan U vertel
len hoe ze de bab~ vonden.
Mijn man en ik zjjn in leder geval heel erg trot
op Martine.
Nogmaals na.mens ntijn man,ráartine en mezelf
onze hartel~ke dank voor deze overweldigende
belangstelling.
En nfltuurJjjk zijn wij ook dank verschuIl
aan juffrouw Ronner en de sndere juffrouws,
di,e zo vlug het blijde nieuws doo R1jsoord ver
spreiden.
T.Ritaema-Baay.
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ALLERLEI NIEUWS.

Wat geweest is.
Het lijkt alweer heel lang geleden, maar de
laatste activit.lten waren voor ons het
St.Nicoluas- eri Kerstfeest. Het is een hele
drukte geVleest,maar alles is beel erg goed ver
lopen en we kU.olnen er met voldoen.lng op te:c
k.~iken. DRt ,i s niet alleen
te danken aan de kleuter
en 0ns,maar zeker ook aan
U.
't Sint Nicolaas
feest is met veel 'Olezier
eYierd.~ Gelukkig zonder
tiga kleuters.Gezellig
dnl; U met zovelen ook nog
even geweest bent met de
kleine peuters.
Het Kerstfeest wa.s J:ljn,de kinderen hebben
allemaal reuze hun best gedaan en wij waren gewel
dig bl~j dat er weer zoveel belang stelling was.
Dank U wel dat U weer uanwezig was in zo Ii1:Tote
getale, zo~el 's middags nIs 'a avonds
Dat beeft ons allemaal erg goed gedaan
xx :;c~:xxxxxxxxxxxxxxxxx;.:xx
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U weet,dat 'we voor deze beide feesten spaar
potjes meegegeven hebben. De inhoud was- fantas
tiach. Om U eenbeet3e te laten ~ien wa~ 'we er
mee gedaan hebben volgt hier een~jJ overz1oht;
Wij ontvingen totaal van all kleuters 1576,9
Ontvangen van ons bestuur
•
Totaal
Uitgaven:
Cadeau's st.Nicolaas

snoep
oekjes

,"
t,
Kerstfeest
kerstboom, takken en ballen'
kaarsen
s1na~appels Kerstfeest
huur vld stoelen
koffie e.d.
onkosten fruj.tbakjea voor de . ziekçLl,
Totale onkosten
m~t

f
f
f
f

I, l~

Over f 3,9

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

Reel h~rtelljk dank
voor , Uw med~werking.We
hebben ons best gedaan
om het geld ~o goed
mogel~k te besteden.

DANK
U
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lI\ART nm JACQUELINE .

Wat komt.

We begiLnen zo langzamerhand te werken voor
e kjj1.:avond. Wanneer dit zal zlJn weten we nog
iet. We moeten eerst nog eyen t:3nzien hoe het
et de zieke kinderen gaa'c.
U hoort het vroeg op tlj~ .
t Enige wat we weten is, dat het'v66r de
rote vakantie 7al zijn, dus wat dat betref
ebben we de tijd nog!

wie' dat is

+ + +
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Jammer genoeg vallen deze dagen niet gelijk
t de Openbare scholen . Dat is onze schtild nie'ç
nt de gemeente lllElakt deze vrije dagen !.e. laat
ekend,om ons de k~s te geven om dit te ver-ande

erderc
eboort
en Op

00000
000

o

\'lant juffrouw Bany heeft noo
van ons tegoed !
Amar dat is no~ een verrassing

000
00000
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ovel' een p c:. a...
021S opsehoo]
zal warde
haar ba'b y
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Gevonuen! Een woll en mutD. Wit van boven, in het
midden rood, bewerkt met blauw , wi.t , geel en

Er zijn enige ver :ndcringen wat de kwekelin,T~ n
betreft .• Juffrouw Jo.c omien heeft lans n.l . v erla
ten. Zij' vond dé studie en de praktijkopdrachten

een blauwe r and.
Het is vermoede~ijk niet van een van onze kleuters
maar van een kleiner kind. Misschien Vleet U
hier iets van

+++
+

KOUll
U weet misschien al dat wij als pe1'Boneel
ek op koffie zijn. Terwille van de tijd drink en
we al j ar en keurig korrelu-offie, maar echte
z etkoff ie is toch veel lekkerder.
~u mogen we' van ons bes t UtU '
een koffiezetapparaat ko pen,
m a~r ••... dc arbij hebben we
nog nodig: 4000 (vier dui zend)
D.E . punten, dus vàri Douwe
Egberts . Nu wi11cm wij ",an U
' vragen of U ons meewilt h el 
pen sparen. AD.e D.E.puntjes,
van 4 tot 100 zi;in van hart
welkom .
Helpt U ons mee ?
IVJ.st heel hartelii'k dank~
I

- 6

voor a . s. kleuterleidsters toch te moeilijk ·en
heeft besloten ander werk te go.LJ1 zoeken . In ;ied er
geval wensen Yle haar verder het allerbeftte toe
en hopen dat ze een baan zal vinden waar ze het
ouk echt naar haar zin zal hebben.
Juffrouw Leny zullen wé ook ni et io 7aak
meer zien . Zij is n.l. klcar wat de prak.t i jk be
treft. De opleiding voor kleuterleidster ie d
l a atste . t1jd WE.t vera.nd f'rd. Het wil niet zeggen
dat ze minder moeten leren, integend.eel,
het is heus een pittige studie,
maar de ·exancne zijn wet ve t ' 
',;onvoll.digd. Een kw ekel j.ng
ho eft voortaal) geen pI'a k 
tiJhexamen meer te doen .
(Wel een vooruitgang, want
dáár zat je toch wel ' zo
over in de zenuwen!) Naar
aanleidi.ng va.n je a.an tai
praktijkuren en bet. ë1.ant a l
opdrnchten dDt je gedaan hebt
OJfdt e;r op ,ee11 gegeven
moment bepa, ld, datje "kluar "
bent veor de praktijk, Dat wil
ni et zeggen dat je kunt luieren,
wa.nt vélnáf die tijd ga je
andRre scholen bezoeken, zoals basisschool speel
leerklassen , II.O.l.t~scholen, B.L.O.scho·l en, kin
dertehui.zen enz. Op deze manier krijg j e· ook veel
inzicht in andere schoolgemeenachapp'e n. In ieder
geval vinden we het fijn dat juffrouw Le11y al zo
ver 1s en wij wensen haan veel suc ces en sterkte
toe om zi ch te kunnen voo rbereiden op de komend
examens wat theorie betreft.
Dan hebben we weer een nieuw~ kwekeling van
de kweekschool ui t VlaardinGen. Haar naam is voe
de kind r Ln wel een beetje moeilijk.
- 7

Ze heet n.l. juffrouw Araksy van der Linden.
Toén ik haar aan mijn klAs voersLelde zei K1aas~
"Juf, dat kun je wel onthouden hoor. AroJ{sy-taxi!
( 't Rijmen in de lclr.s slaat toch wel aanr)
Wij vinden het fijn dat juffrouw Araksy
bij ons op BchooI is gekomen en hopen dat ze
bij ons niet alleen veel zal leren, maar ook
een gezellige fijne tijd zal hebben op de
Kinderkaravaan.

En dan heb ik nog niet eens verteld over het
mooie lied dat speciaal ter mijnex ere was geleerd
en uit volle borst werd meegezongen, kijkt U maar:
Juffrouw Ronner is nu jaril)
en we vieren nu groot feest
We huilen niet, we zeuren niet
ft Is nooit zo'n feest geweest.
Kijk nu eens de klassen zitten
Allemaal alleen voor U
We zingen blij en zijn zo VTij
Nu te brullen: Hiep Hoer~••

+ + +

NIJN YERJAARDAG.

Wat feesten betreft weten we er op onze
school wel weg mee. Dinsdag 18 Jan. j.l. was voor
mij weer een geweldige dag, die nogal zen'l1waC'htig
tegemoet werd gezien. (Een week van te voren
mng je al nerG~ns meer komen!)
Het was weer een fantactische dag, Als kleuter
leidster zijnde ben je op zo'n dag pas !tQh.:t jf:trig.
Als je zo 'smorGens binnenkomt en je ziet al die
100 glunderende snui.tjes op je gericbt, dan g
er wel wat door je heen.
En wat heeft U mij weer ver
wend . Fantastische cadeau's
heb ik weer gekregpn. Het
mooiste was wel een pr~chtig
fototoes~el + 2 filmrolletjes
+ blitzlampjes. Dat WeaS toch
een enorm f.root cade~u. Maar
niet het enige. Er kwam nog
een bekerrek. een bloemengie
ter, een pal"fumverst.uiver,
bloemen, zelfee
maakte" cadeaus
van all e kla.ssen,
verder nog zeep,
chocolade, plant
jes enz.enz.enz.
Gewoon te veel om
op te noemen.

Ja, ook komen er oadeautJes
en U zult er blij mee ziju.
Nu tot besluit, keihard
vooruit:
HAlTEJJIJK GEFL,_PT ,Tuff 'ou

Een pracht lied, vooral d
rRgel. Dat doet je
echt Goed. U Ouders, her
telijk dank dct el ~ zov~el
mooie cadeau'a gekocht
kond~n worden en zeker
niet als la:. ts te dank aan
mijn -beide ,leidsters,
die er ~oor mij zo'n fijn
dag van gemaàkt hebben
'k Zal het niet gauw
vergetenla~tBte

Tot slot. Alle ouders hartelijk dank voor het
verzorgen van de diEren, poppewqs, verfachorten
enz. in de Kerstvacantie. 't ZaG er allemat~l
weer geweldig uit. Fijn dat U ons n.l tijd weer zo
fijn wilt: helpen.
Tot de vol~ende keer.
D.Ronner
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Nieuws uit klas I.
Zo, en nu ia h~tn1euwe jaar a'l weer 2 maan
den oud.De tjjd vliegt voorblj.Het Kersttêest
en de vac~t1e l~kt al zo ver voorb~. Van vele
ouders hebben we positieve rea.ct11B gekregen over
de fljne middag. Vooral voor de ouders die dit
voor het eerst meemaakten was het een hele open
baring. Onze dank voor deze fijne reactie's.
Maar nu is het al weer Februari en dat be
tekend tevens dat er in onze kla.s 1,7eer heel wa
veranderd 1s. Na de kerstvakantie zijn cr weer 5
kleuters bjjgekomen. Het ~ijnj
Paula Koedood
Miohel Blanken
Jeannette van Oo~en
Silvia van de Heerik
Annechien de Vroed.
Ze zijn al gewend en het lijkt net of ze
altijd al zijn geweest. Toen hadden we 3
kl'auters,maar da?r blijft het niet bij,
in Febr. komt onze klas helemaal ~.
liet is haast niet te geloven dat het zo vlug
is gegaan. Als er nog meer nieuwe kleuters ko
men dan zullen een paar van wjn oudste k~nderen
verhuizen naar de tweede klas.
aar daar hoort Ui', dan nog lfel ' persoonlijk wà:t
meer over.
De nieuwgekomen zijn;
Astrid de .eef
Gerdie van Driel
Thea van Nes
en Richard van Harten.
Allemaal WELKOM!!!:
En we hopen dat ze een tjjne tijd
op de kleutersohool zui1en hebben.
Met elkaar hebben we de kla
veranderd en weer stoelen e
bijgezet. Voor het eerst heb
ben we stoelen en tafels met
zwarte doppen, deze zijn hoger
en dus voor de langste kinde
ren bestemd.
-10

De langste kinderen zijn e~ wa.t trots o~ aa.n
z'n grote tafel en op ztn grote stoel te zitten,
ze z~in zelfs beledigd als ze op een andere plaats
moeten gaan zitten. Dit kan natuurl~k uitlopen
op allerlei problemen en opmer.kingen zOB,l s;
rlJe bent tooh lekker kle1nr~ Daarom heb ' ik duide
lijk geprobeerd uit te leggen dat we
groot zijn,want al zijn we allemaal 4 _jaa,r,we zijn
niet allemaal even lang • De ene ie ~ort(en du
niet klein), en de ander is een ~etje laMer
en de ander lan~. En de lan
op lop'-'stoelen. En nu horen
ik ben groot h~'?". Zo is dat
opgelost.

Op he't ogenbl!1.k dat
ligt de bal-.:e klas pla.t -

mazelen.We hopen dat
ze allemaal weer
ga.uw beter zijn
en terugkomen.
Want het is echt
zo.Peter zei;
Juf',het is nu ~o
kaal in de ldee.
ze zijn het niet"
meer gewend 1net
18 kinderen in
de klas te zitten.

We hebben al weer
een hele boel nieuwe
versjes gel eerd.Hier
volgen een paar leuke :
-11

~ompeltj e en pomp eI t j e
die klommen op e en berg.
Ho mp el t je was een kabouterman
en PompeIt je een dwerg.
e k lommen hoog tot :i.n he ~ topje
~n schudden zachtjes met hun kopje
:oen zijn ze in de berg gekropen
En ni r:·mand zag ze ooit meer lopen
Ze s l apen zoetjes op één oor.
stil,stil,ik geloof dat ik ze hoor:
(dan horen \Ve zachte slaapgeluidjes)
Je heus, en er slaup " ~ oqk nog een ero te
«(lan horen we h.eel hard snurken).

Op een grote paddestoel.
Op een grote paddestoel
Rood met witte stippen
Zat kabouter Spillebeen
Heen en weer te wippen
"Krak"zei toen de paddestoel
Met een diepe zuoht
En twee beentjes vlogen
Hoepla in de luoht.
ell
Muizikantjetmuzikantje
speel eens DD je fluitje

en

Muzik~tj~, muzika~tje
Speel eens wat VOOI ~f.

i,Iar jolein
ne boom is kle.1n

en

~pp e l tje

)e boom is g:root
in je echoot

Ook hebben, we weer een :paar
christelijke versjes gelee r d.
Dit naar aanleiding van het
Bjjbelverhaal: de spijziging
van de 5000.

In Engeland,In Engel

es ·~ar lopen de meisj e s

oever vah he·t meer
Luist'ren velen naar de Heer
aar zij zijn de t~d vergeten
En eria haast niets te eten
Meester stuur de mensen vlug
Allemaal naar huis terUg.

Aó~de

Waarom geeft
we
1 op-

o

G~

hun geen brood?

Heer,~e schare is tegroot
En w~ hebben niets te missen

v~f broden en tw ee vissen
En waar komt bet geld vandaan
Als wij eten kopen gaan?

Dan
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Het derde couplet kennen we nog niet zo goed hoor.
Dat hebben we pas geleerd.
Breng het eten dat eris
Breng het brood en breng de vis
ant al zijn we hier met velen
"'er lijk 2:ullen we alles delen
Heere, zegen deze spijs
~n bewaar ons straks op reis.

r an de reactie's van ~in kleuters. Ze hadden
,J -3.t nog nooit meegemaakt. De meesten begrepen
er dan ook niets van en z~ten met grote verbaaste
ogen ronel te kijken. Een kostel~ik gezicht was
het!
En hierblj wilde ik alle ouders van de kjnderen
va"1. de eerste klas hartelijk danken VOOl ie prach
tige cadeau's die ik van U allen gekregen heb.
Ook ar..n de ouders Tan de andere kinderen heel
hartelijk dank
En

nu_ wa t komen ga.at ..•••

Het ia haast niet te geloven,maar de vogende

He',; verhaal van de Goede HeTder
kuunen we ook al zil"..gen. We
ken4nen er al twee ve 'sjes van~
De Herdur beeft zich nie,t ve i'gist
De schape~ z~n geteld
Maar één klein schaapje wordt
vermist
Dat dwaalt nog óp bet veld.
D~ Herder neemt zijn stok en staf
En zo"kt het overal.
Kwam er een wolf op bet schaapje af
Of maakte het een val.

.., t

~a

geweest is
t
en wat komen i aa •

Dat was mijn verjaardag.Een echte feestdag.
Het begint al dat je lekker langer in bed kan
blijven ligeen.Je voelt je echt jarig. Op school
was het niet minder îoesteljjk. Met zwaaiende
vlaggen en VTolijke gezichten onder îeesthoedjes
word je binnengehaald. Je krljgt een strilc op en
wordt op een tafel met een stoel erop neergezet,
zodat iedereen je goed kan zien :
Kortom,bet is een bijzondere dag.Heel anders
dan a.lle~_andere dagen. En dat kon je ook merken
-14

hand hebben we alweer de eerste jarigen.Mijn

kleuters ~1en al die verjaardagen in de andere
kl9.ssen en telkens vragen ze:nJuf,wanneex ga~~n w1j
nu feest vieren?" Hett j ,s dan de gewoonte. eigenlijk
al een oude traditie dat de jarige trakteert.
Over dez.e traktatie wil ik he;-t nu 11ebben. De
uitspraak:
SNOEP VERSTANDIG
EET EEN APPEL!:~
is over bekend. En dos t
is waar,fruit is gezond. Een appel,sinasappel,
manderijn of een banaan leuk verpakt fs een h(;!el
goed gekozen traktatie.
L'I aar het is ö,baoluut
geen verplichting, het
zal voor vele oude 'S
gewoon te duur zijn •
Er z~n heus wel meer
mogelijkheden,b.v.
kleine stukjes kaas
worst of augurken.
Dat is ook heerlijk!
Ook kunt U als U toch
iets van snoep wilt
trakteren b.v. een
kaakje geven, dat
smaakt nog leldcer b~i
de melk ook.
Laten we afspreken geen
lollie's, toffees, grote

koeken, spritsan, chocole~e en Qergelij~~.
Bedenkt U wel, het is ook voor het behoud van
het gebit van lhi kleute:r !
J.Hoogland.

NIEUWS UIT KLAS 11.
Wezijn alweer dik over de helft wátL dit
schooljaar betreft. Dat is dan ook in de ,k las te
merken. Zo Lmgzamerhand hoor je de oudste van
11
de klas al: "Als ik straks van school af ga ••
In onze klas zitten n.l. een stuk of 10 kleu ' ~ers
die voor het laatste jaar op school zljn.
let dat groepje wordt dan ook apart gewerkt
De , . fi. testbladen bijv. wanr de rest van de kIns
alt~id me't ja.lourse blikken narr kiJkt en luistert
en same zit te popelen om ook m6e te doen. Z~
moeten echter wachten tot het volgende sChoolj r.
Verder doet deze groep vaak oefeningen en werkt
met mrteriaal dat reeds een voorbereiding is
voor het leren lezen en schrijven.

~ ';

nn~n~

O·

~ ~ ~. ~ ~ • •
•

a

Gelu.l<ki [-; zijn ze er allemac.l erg in geinteresseerd
en het gaat fijn. Het is echter blj ons nog zo.
het ~ niet, het Mftg.
'Is een kleuter het werken met een bepe~ld
materia I verkeerd doet en je merkt dat bet er nog
niet aan toe is, da.n hoeft het kind er niet meer
mee te werken en probeer je het na een poos nog
eens.
Cp de .'L . A. teat bladen zijn ze al&ljd Mlllze
trots vooral als er Ofout boven staat.Znis al
een zekere najjver te bespeuren als ze bi,i elkaar

-16

•. 1 '

I,

gaan vergel~ken boeveel fout ieder heeft.
Soms lukt het wel eens niet en merk je dat de
opdracht nie t begrepen is.Meestal is dat niet t
.,ijten aan !1domheid" (een naar woord is d~tt
want niecand is echt dom) maar ligt het aan het
fi~t dat ze nog niet echt goed geconoentreerd
Kunnen luiateran,en dat is vooral voor de grote
school erg belangrijk.Ook weer een oefening ter
voorbereiding dus!
Zijn er kleuters die "/an de: 6
b.v. 4 of 5 foutea maken,dan
zet ik erboven I of 2 goed.
Je vertelt wel dat de rest
fout is en waarom,maar het,
accent komt te liggen op het
goede . Je zegt dan bjjv;tlJe hebt
die en die fout gedaan,
maar kijk eens t
die regel is
helemaal goed.
Je hebt het goed
geprobeerd en de
volgende keer
gaan we probe
ren er nog meer
goed te maken.
Een kind mag nooit het gevoel kr~gen dat ~ het
toch niet kan, maar we moeten juist proberen elk
positief puntje naar voren te halen.Het zelfver
trouwen voor een kleuter is ~ belangrljlt.
Vooral de ouders van deze oudste groep kleuters
zullen merken dat hun kleuter in de loop van de
t~d al heel wat kunnen presteren.

De Ziekenafdeling.
Daar hebben we de afgelopen weken wel over
mee kunnen praten. In de eerste plaats heeft
Maud de Wolf een operatie moeten ondergaan en
heeft hiervoor 2 weken in het ziekenhuis gelegen.
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Het ia gelukkig allemaal goed gegaan, ze j s ueer
een heel eind opgeknapt
en 'l"TO hopen dat ze gauW'
weer op school zal komen.
Namens Maud en haar ouders
HOg heel hartelijk dank
voor al die mooie Q, anzioht
kaarten die we naar haar gestuurd
hebben.
Tja, en toen kwBlYlen de mazelen.Na de kerstvakantie
belde een moeder op da.t haar doohtertje de mazelen
had. Dat lias dan ook de enige. Precies 14 dagen later
kwam de klap en binnen 3 dagen had ik nog maar 12
kleuters. Lekker rustig hoort
rustig zelf9 dat 1k
soms zei:" ~ Jo:hpnS , je mag wel praten tegen elkAar hoorI"
, Zó zie je maar dat een juf ook nooit tevreden is.
Het z~t er "el dik in dat
het grootste deel ziek zou worden,
want die 14 dagen na de
~n ·
uCIL::- -:, C L~ ~"ll'"' .)
Kerstvakantie waren z
ronàuit ontzettend ver
velend.
Je kon er niets mee be
ginnen en dat vlak na de

Nieuwe kleuter.
We hebben weer een
nieuwe kleuter in onze
klas n.l. IJ ,rian
Jongel een. Marian is de
36e kleuter in de 2e
klaa . We hopen dat z(
het b~ ons heel erg
naar haar Bin zal hebben.

Zo

De Jarige.lL-

..._·

va.kar~·~ie.

Gelukkig' ia nu
bijna allee weer op school
en hebben wij de mazelen
overgedaan aan de 1e kl as,
di El nu in de lappenmand gaat.
In iecler geval, ieder
die nog ziek iB of het nog
gaat worden:

VAN HARTE BETERSCHAP I
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We hcbbsn al heel
wat feesten achter de
rug . Kijkt u maar:
2Jan .
Petra de Ruiter.
3Jan .
Willeke Schippers .
4Jan .
Eric Zoutewelle.
12Jan.
Marian Jongeleen.
23Jan.
Halma van Nes.
31Jan.
Wim Willemstjjrt .
lFebr . Karj,.n van Vliet.
l2Febr . Reline van Daalen .
20Febr. Barbera v.d . Poel.
Allemaal zjjn ze vijf jaar geworden.
Nog heel har~elijk gefeliciteerd met
jullie verjaardag en ik hoop dat jullie
eohte fijne dag gehad hebben.
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Een 1 iea, dat we geleerd hebben na het verte:blen

"an

V All UIE?

Met Sint en Kerst hebben verschillende
kleuters een plaat meegebracht voor de Piek-up.
Nu heb ik er een over zonder naam en adres en de kinderen
weten niet van wie het i q •
Het pl.aa.tje heet: Ik heb een liedje in mi.jn hart.
Oeeft U een seintje als het Uw eigendom ie?

de verhalen

OVal.'

joz.f.

Jozef zoek~ zijn grote broers
Alle tien zijn ze jalours
Op~fijn jas en zijn dromen
Als Jozef aan zien komen
Wordt zijn mW1tel afgerukt
Diep zit Jozef in de put
Met een sl avenkarave.an

!+;

1.lo9St hij naar egypte gaan

Nu de drukte van St.Nicola.ae en Kerst weer voorbij
is en we nog volop in de donkere dagen zitten,
hebben we fijn de tijd gehad om wat nieuwe liedjea te
leren.
Eerst de Christelijkaliedjee.
Ik wil zingen.

Ik wil zingen van de Heer
niet één keer maar telkens weer
Want hij doet zoveel voor mij.
Bij maakj mij zo blij
Looft den Reer, telksTl8 waar
"rant hij hoort je stflm
Looft den Heer,telkens weer
Zingt ter eer van hem.
(Jrote God ..
Grote God wij loven U.
Bear, 0 sterkste aller sterken •
Heel de wereld buigt voor U.
En bewondert Uwe werken
Die (Jij waart ten allen tijd
Blijft (Jij ook in eeuwd.gheid!

Alle dromen zijn vergeten
Heel veel kwaad wordt hem verweten
Jozef die onschuldig ia
Komt in de gevangenis .
Lange jaren gaan voor ,tij
Maar de he~r ia bern nabij
Ni euwe dromen worden wakker
Door de schenker en de bakker
Maar de s ohenker, hij vergeet
Al wat Jozef voor hem deed.
Farao hoog op zi jn troon

Droomt een wonderlijke droom
Daarom laat hij Jozef komen
En worden alle dromen
Van de kog en korenaar
En de maan en sterren waar

Gon heeft alles omgekeerd
Jozsf wordt als vorst geäerd
En het kwade vel t in duigen
En de broeders zij moeten buigen
Zo ho~dlGod door Jozefs hand
't Vol.k van Israel in stand..
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IN 'T KNOLLENLAlffi

Na het verhaal van David en Goliath leerden
we het volgende:
1>e grote menenn durven niet
Heel Israël is bang
Voor Goliath die grote reUB
Die sterk is en heel lang.
Daar staat bij rnidden in het dal
Hij lacht hen uit en spot:
"Wae.r blijft de man die vechten
al?"
"F.n waar is j~lie gOli?"

D

Maar David met zijn he~deraBtok
Gaat helemaal alleen
De berg af naar de rrote reus
En doodt hem met eeD steen.
Reus Goliath, reus Goliath
't Ie uit met jouw geweld
Want David heeft op God vertrouwd
En David is een held.

e een die blies de !luite, fluiëe,
fluit

ander sloeg de trommel
en lo-ram opeens een j eger,
jagerman
a heeft er è~n gesohöten
dP.t heeft, zoals men denkel'l kan j d enken kan
anderen zeer verdroten.

1 de

DE F AMD.Jill

:r.mrs.

Onder de vloer van Wim z'n buis
Daar woonde de heli': f?...!Jlil 0 Q mu»
Ve.de;r en moederen Ylog 4 kleintjes
En die 4 kIQintjes dl~ piepten zo
fLjntjes
Pieperd.epi.Q"~J'de p:lep--piep-piep (2x:)

Vader die knaagde een gat in dey10er
Dat was voor de muisjes eo~ hele toer
"'Wekunnen naar buiten" zo \ piepten
de kleintjes
Die 4 kleintjes die piepten ~o fijntj
Pieperdepieperde piep-piep-piep (2x)

En dan de eewone liedjes. EerGt een opzegversje.
DE UILEn.AN .

Opeens was de oude Uileman
zo stijf van reumatiek
Toen zei hij tot de Uilevrouw
"Ik ben zo Vl'eselijk ziek" .
Nou man, trek dan je wollen sokken aan
Ik heb er pas een paar gebreid,
En boven in üe kast gell3id" .
"Ach vrouw", zei toen die uilelllBn
"Trek zelf die wollen sokken aan" .
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.-> e11 gro en , gro en , gro en
en molla, knolIeland
aeT zaten 2 haasjes heel parmant
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TQ] slot uit de kindermond.

Een grappig onzi.u lied jlJ.

-

pra.ten de laatste tijd natuurlijk' noeal over
schaatsen.
Ben kleuter kw8l'!l enthousiast op BchooI mets

W<:'

HUMMELTJ},•

1e. K~art voor enen liep ik op mijn tene~
Humme,bumme,humme,humme, hummetje.
2e. Kwart voor tweäen liep ik naar benad,on
Humme ••.••••••
3e. Kwart voor d:rieäl1 liep ik tJp m' n knie8n
H1.llDme ••••••••.
4e. K~art voor vieren liepen nO te gieren
humme •••••• •••
5e. Kwart voor vijven Liepen lle te kijv'='11
IIumme••••••••
6e. Kwart voor zessen li epen we te kléao on
Humme ••••••••
1e. Kwart voor zeven liepen ne te beven

11

Juf, heb je al gehoord da.t.l:itl Sohenk met de
Allrumse-spelen 3 gouden stuivers gewonnen heeft?",,
1C+=+"+=+-~"",,,+I:+o..+::::I-I.,.+

Dat was het dan voor deze "kea

Tot het volgende krent jet
D.Ronner.

Humme ••• ,. •• • ...

8e. Kwa.rt voor aohte" liepsn we te wr.chten

Rumm.e •••• ••••·
ge. Kwart voor negen

liep ik in de regen

Hum.mc ••.•••••••
10e. Kwart voor tienen l;~~ ~e te grienen
H'UlllJTl e. • • • • .. . .. • •
11 •• Kwart voor elven dacht ik bij mijzelven
~ir"ellt·

12e.

v' . . ..

. ...

oor twaalv on
gingen wij naar bed.
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nooit verwacht cn heeft samen met
, eeIl hele fijne morgen gehad.

bet

Ni~vs uit klas 111

Het belanerijkste ni~s was dat juffrou
Baay een hele gezonde b~by heeft gekregen.
Vanaf deze plaats nogmaals harteJ:,ijk gefeliciteerd
meneer en mevrouw Ritsemu.
In onze klas is er e (',.n. wijziging gp,komen •
Jan Bosch verhuisde naar Duitsland en kan dus
niet meer op school yomen volgens de kinderen,
wè-nt dat is zeker wel een uur lopen. Jan Bosch
veel g~luk en plezier in Duits-land en we hopen
hem nog eens te zien
J\fscheid dus VOO!' Jan IIlaar welkom RaIl Dick van
Hoon. Vlak na de Kerstvakantie i~ h~ op ochooI
gekom.en. In het beein was het natuurlijk wel
vrellD.en voor hem, milar nu heeft hi,; het pr~ma llaar
zjjn zin .

4

14
20
12
1
2

21

Dan nu de jarigen van de maanden Jan. cn Febr.
Dat waren:
Jan. Truusje Nugteren.
Jan. Vlilma Klootwljk.
.r~n.
Huib de Jong.
Jan . Jan-Melis v.d. Helm. ~
,
"".,
2ebr. Esther Borsten.
Pebr. ·Juffrouw Annelies.
(28 Dec. offieci~el
Febr. Ann elies Bullee.

Allemaal nog
hartelijk gefeliciteerd.

1.
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kinde

-

We leerden de volgende Cltlatelijke verejes;
de kinderen tot mij komen
Ie kind.'ren
t de kind'ren tot ~ komen
iemand mag ze hind'ren
~U1 t ue poorten van IIdjn rijk
~a:m voor kind 'ren open
<'lal" ze allen groot en klein
binnenlopen.

a'

wil zingen van èe Reer
iet een kepr maar telkens weer
arl1... Hij doet zo veel voor mij
~ maakt ~l zo - blij
~nt Hlj hoort je stem
ooft de Heer, telkens weer
jng ter eer van Hem.
Dan een bekende

Gen lammetje ging dwalen
ver weg en heel alleen
'ferliet de trouwe Herder
en dwaalde al" verder heen
....olang de zon bleef schljnen
vaa 't lammetje niet bang
Je bloempjes bloeiden heel erg mooi
ove ral was voog'lenzang. '
Haar spoedig weril het donker
de winá blies koud en fel
de zon hield op met schljnen
de nacht die kwam zosnel.

Namens Juffrouw
Lanelies moet ik U
hartelijk bedanken
voor alle cadeau's
die ze kreeg . Ze bad

Ila

~2'7 -

.l luziKantje , muzikant je
speel ~ens op je fluitje.
!,luzikantje, ,m uzik:1ntje
speel eens wa·tvoor mij

Het kleine Lam roept huilplld
hoort, angstig kli~kt z~n stem
zover van huis en herder
in deze donk 're nacht.

leerden we een versje over Ineke van Tulden
uie zo erg rijk was.• De tekst luidt al~ volgt:

(leK

Maar zie de Goede lier'd er
vermist het schaapje ras
ging uit om het schaap te zoeken
dat weggelopen was.
H~ riep toen hard zijn naam
zocht op het hoogste pad
en hield niet op met zoe~en
voor ID.j het gevonden hét.d.

lneke van. TuIden
die had wel duizend gulden
Sari marijne, aari maras
ik wou dat i~k een vogel was.
jli t

"laren dan de nie"e versjes.

tJu na een hele poos voor mi.j :

Tenslotte:

UIT DE -KINDERMOHD.

Dapr boven in de hemel
Hoe fijn is het daar
Daar zien wij elkaar
Daar boven in de Hemel
Ontmoeten vol vreugde w'elkaar
't is waar .

.1 doko, die heeft trouwens al heel wat opmerkj.ng
geplaatst, wist e.e n ui tetE:kenà. antwQol'd op d
vI'Bag: IIwat hadden de wijzen ook al weer bH zich?"
Goud, wi&rrook en een merel.

Als jij er bent voor ik er kom
Zie uit naar mij
Want ik kom er ook
Daar bovenin de llèmel
ontmoetèn voi vreuRde w'elkaar.
It ia waar.
.iaar ook leel'den we leuke versjes en wel
Wie gaat er mee, wie gaat er mee
Naar ..de berg van St ./mdré
en daar boven wonen zoveel hondjes
en die leven daar in Gloria Victoria.
In de plaats van hondjes kunnen we ook zingen:
poesjes, hauntjes, muisjes enz. We noemen dit met
een meeil~k woord tekstimprovisatie. Dat kunnen
we ook doen met de volgende versjes.
-?8

Bert eet

' ~yp:i$che

dingen op oudejaars<J.vond:
oJiebobbelen

Jncko vindt dat ltij al een grote knul is. Dat
lijkt wel uit het volgende gesprekje:
Tijdens een klassagesplekje over hoe we naar bed
gaan zeideL de kinderen dat we met een beer,
op of vrijdoekje gingen. Zoniet Jacko, want ru.i
vindt dat kinder, .~htig zei 1hij, en hij is niet
meer zo kindernchtig~
.
Juffrouws kunnen t.rou,,:e1l.s domme v.r agen stellen,
want -toen juffrouw I·eny vroeg "wat· V'50l" een
staart heeft een koe?" antwoorde Lisette:
"Een koeiestaart natuurlijk:"
Tenslotte een opmerking die ik lie: vond. Tijdens
het zelfde kla8se~esprekje werd er gevraagd
\"7aarom · een koe wel eens rode vlekken heeft in
plaats van de. welbekende zwarten.
Esther zai : IIDan heeft hij pljn". Zij associ
eerde -het duidéli.ik met bloed.
-29

Een vraagje aan u ~ :leeft U misschien knopen
of bouten garenklosjes voor ~? De knopen l&eD
ik nu van juffrouw Ronner, maar die heeft ze
natuurlijk zelf ook nodig.
Als U ze over beeft hou ik mij aanbevolen. Bij
voorbaat va.st hartelijk dank en dan nu tot het
volgende krantje

JOH A N NES

POS T S C H 0 0 L1Z

R. Brandwjjk.
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)1 maart (Goede Vrijdag) tot
b~gint

weer

Raadsel:
Een stuk of tIen oudenvaó dagen zaten in een bejnarn
tehuis koffie te drinken.
Opeens zei eoYl man: 11 Laten we eens op vakantie gnan
naar Drente, van1; het ie hie:r.a1 tijd hetzelfde gedoelI'.
Na een paar ma8lldell hadden
ieder wat geld opgespaar
Op een morgen g:i ngen ze llIet ~'n all en met de l:rue b naar
het station. Toen ze daar aankwqmen stapten ze é~n voor
één in de trejn. Later kwamer ze aon in Drcnte op he
station. Ze hebben nog e~n le\~e vakantie gehad •

ze

~ n~~/.~~~~k1J-Co.C~ . .
.. lu.n..b.nd.. U)Q,lt\ ~ (Y\~ ~ '1J..J~

" Fh. Qan.f'O..b

7

De kaohel is weer heel gehlkkigl

~JU-""') ~ ~ lX>..n
~ ~Q~~ C1no, ~ ~f\óMA
VJU\.

25 en 28 februari zijn vrije dagenl
van

en met 7 april. School
op 10 april .

~

'lî..o..rruU\

Lang weekend:

Paasvakantie:

ltfl.

Vraag: "Hoe laat was het toen ze de 'trein instaptmi?
He"t; a.ntwoord staat in de volgende sohoolkratl't.
Inttezonden door
Rond.d KÖp,'eler, klas 5.

.Raad els :

~~dtJCY,
R mû.OJJl~J~u
-tl~~

uee

1. het is rood met witte strepen •
2 wie heeft altijrl zijn huis bij zicb?
3. welk huis wordt nooit gesloten?
4. welke ezel kan niet lopon'l
5. in welk glas kan Keen water?

·G~l~ tOA
'sln~o~

uaa
uee

'teza-s~ep
'~tS uea
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~ow
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Arie v.d. Hea.
:ua~~ooAl~

