DEK I N 0 E R KAR A V A A N.
ALLERLE I NIEUWS •

Terwijl ik deze copy schrijf is het buiten
heerlijk weer, echt lenteweer. Buiten in de
natuur is he t ook goed te zien en met de kj,nderen
samen kun je fijn praten over het
onderwerp: natuûr, lente,
alles wat weer nieuw wordt
I
enz.
Vanuit d~ze gedachte,
dat het nieuwe leven weer
aanbreekt, kom je bij het
paasfe(.;t3t.
Het paasfeest ia een
moeilijk onderwerp voor
kleuters. Het lijden en
sterven van de Here Jezus vertellen wij niet.
Op deze leeftijd zi.jn ze daar nog niet aan to~.
Dat kun je je ook wel voorstellen. Het hele jaar
venel je de kinderen 'verhalen uit het Oude- en
vooral Nieuwe Testament. 'De- hoofdgedachte van al
die verhalen'is: de goedheid van de Here Jezus,
Zijn zorg voor alle mensen en kinderen, zijn
hulp aan aldégenen die het nodig hebben, de
wonderen die Hij deed enz. En diezelfde Jezus,
aarvan altijd niets dan liefde en trouw werd
verteld, hangen ze nu aan het kru.·is, de mensen
doen
.
hem pijn, bespotten
Hem en
~
.
deze gedaoht.e kan een
klein
l~1:~1.1~ kind echt ni~t ver
werken.
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Wij vertellen onze kleuters in sobere woor 
den, dat de mensen niet meer van Jezus hielden ,
dat ze Hem toen aan het kruis hebben geh:lngen
en dat Hij toen is gestorven. Masr • ••.. Op d
derde dag •.. - .
En dan begint het mooie ver
haal van de opstanding, van het nieuwe leven
dat weer aanbreekt. net zo als je overal buiten
in de natuur kunt zien. Vanuit deze gedachte
roberan wij het paasgebeuron te vertellen.
en dat wij mogen weten dat dit allemaal g~beurd
is, omdat de Here Jezus zoveel van alle mensen
en kinderen houdt en dat Hij zo graag wil, dat
e bij Hem horen.
+ + + + +

DE PAASVACANTIE .
De eerste vacuntiedag is VrijQ.ag
31 Maart en we komen weer op
school op Maandag 10 April a.s.
+ + + + +

KONINGINNEDAG.
KoninBinned!\g valt dit jaar op Maandag 1 Mei
8.S. en die dag hebben we allemaal vrij.
+ + + + +

JUFFROUW

nONNWR OP HElS.

Van I t/m 10 Mei a.B. zal ik niet op school
aanwezig zijn. Dan ga ik n . l . ;1..4 da ,~en naar
Isra/U met ons koor Deo Cantemus uitRotterda.m.
Het is erg fijn, dat het bestuur mij daarvoor
toestemminf ge[.even heeft, want zoiets is natuur
l ijk een geweldire belevenis .
Op school gaat alles gs\';oon door, Vlant
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mijn klas dan overnemen. In ieder geva.l weet 'U
,
dan waar (Juffrouw Ronner gevloe.:en
is.•
+ '+ + + +

DANK.
Allemaal heel hartelijk dank voor all
kaarten die ik kreeg toen ik ziel{
was. 'k Heb ze in mijn flat op alle
deuren geplakt, dus heb 1~ er nog
steeds plezier van.
+ + + ... +
Speelgoedpot.
U' geeft elke maand iets voor df3 spr.elgoed
pot. Na. heel lang fiparen hebben we daar vorig
jaar een prach~ van een diaprojector + scherm +
filmrolletjes voor gekocht. Daa:t'na zijn we wee'"
verder gaan sparen en nll hebben Vle ",reer zoveel
bij elkaar dat we onze 2', hartewens kunnen kopen
n.l. een piek-up. Zb spoedig moge1ijk gaan we
hie:cop uit en. in 't volr,ende kra.ntj~ hopen
U te vertëll~n hoeveel plezier we hiervan hebben.
Dat betekent niet, dat wé uit
gespaard zijn. Onze volgf;!I).de
wens is een bandrecorder en
daar gaan we de.n, nu voor .s paren.
Dat zal wel ",'eer een 'tijdje
dUIen, want de 'onkosten 'die we
voor onze dieren Inüken zoal,s
voer, van tijd tot tijd een
nieuwe k.ooi e.d. moeten er ook
af. lp. ieder·geval we et U nu
aarvoor we sparen en dat we
leel erg dankbaar zij'n voor .e lke
bijdrage die we van U ontvangen.

+ + + + +
-)

WAT KOMT·
kijl{;~vond.

18 Mei
30 Mei

schoolreisje met de oudste
kleuters
openbare les.
llierover in het volgende
krant'j e alle bij zonderheden

5, 6 en 8 Juni

Eens een keertje te laat komen is niet erg,
dat overkomt ons ook wel eens. Maar maakt U er
a.u. b. geen ge,'oonte van. De school gaat
's morgens open om 5 over half negen, '6 mjddags
om 10 voor half twee. We willen graag op tijd
beginnen en dan liever niet meer 'gestoord worden
door de bel. Als er een reden is om te laat te
komen zoals dokter, tandarts e.d. dan is dat
var.zelfs'Orekend in orde.

r + + + +
W«E ••..• ?'????
De

.-<

ENKEI/E

Opr~mRKI1mY.N

Als U Uw kleuter met de auto komt nàlen
wilt U dpn a.u.b. niet de motor laten dr
ook al duurt het maar even?
Het is toch al niet best
met ona leefbare milieu
en met dit kleine beetje
hulp kunnen we er met el
kaar op deze manier ook
at aan doen. Bo"endien is
het ook in het belang van
YE kind! Dus: biJ wachten
a.u.b. motor àf!
+ + + +

VLno EK: Wilt U a. u • b. de

melkk~ ar't op Maandag
of Dinsdag meegeven en het schoolgeld in de eerste
week van de maand? Wij kunnen dan met onze admi
nistratie ook lekker opschieten!

+ + + + +

DRINGEND VERZOEK:

l-)a a svacéln'~:Le

begin"

alweer spoedig. an dal rom
vragen we U: ~1e wil
weer popp~kleertjes. verf
schorten e.d. wassen?
Wie kàn cr eèn logé ge
bl'uiken in de vorm van vO€,ela of e~n viseekom.
We zoeke:. voor 6 vogels een va
cantieadres. Geeft U dan zo
spoedig mogelijk eyen een. brie4"je.
e?
Bij voorbaat onze dan~.
+ + + ... +

TO'! SLOT •••••

Veel moeders zullen wel gemerkt
ebben dat ze onze Llevrouw van
' t Zelfde, diA altij~ zorgde
voor het schoorunake'n van de school-, al een h€ l e
poos niet gezien hebben. In de Kerstvacartie is
e n.l. ziek ge1fCrdep., ze kreeg ernstige pijn
in de rug en dat is tot op heden nog steeds niet
in Q~de. Daa~ het een erg langdurige geschiedenis
is heeft Mevrour. van ft Zelfde ge~eend nu haar
ontslg'g in 11e dienen. En als we ecn nieuwe con
aiarge kunne~ vind en, zal ook Meneer van, 't Zelflie
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per I (,Tuli tL. 6. als onze concierge bij ons weggaan.
Als U bedenkt, da.t hei, echtpaar van 't Zelfde
dan 8 jaar lang met hart en
ziel onze school hebben
onderhouden en dat ik daarvan
7-1rjaar lang in zeel' goede
verstandhouding met hen sa
mengewerkt heb, kunt U zich
misschien voorstellen wat
dit voor ons betekent.
Het afscheid va.n Meneer en
(/
Mevrouw van 't Zelfdé zal zeker
niet ongemerkt voorbijgaan. maar d'1arover in het
volgende krantje meer.
Gelul{kig kunnen we zeggtm dat we
in al die tijll zelf de boel moesten schoonruulten.
(Dun was er vast niet veel Vim terecht gekomen!)
We hadden gelijk al vanaf de eerste dag een
iLvalster, n.l. Mevrouw VBn Reeuwijlr, Het Vlas voor
haar n:l et mak}:elijk in het begin om geli jk een
hele school te onderhouden, en Jufflouv: Ronner
wist er nu ook niet bepaald veel van.
Maar met man en macht en met behulp van Mev.rou'
van 't Zelfde was zij heel gauw ingewerkt en
alles gaat op rolletjes.
't Fijnste is wel dat ze aange
boden heeft nu voor vaat te
blijven en dit is voor ons een
geweldige geruststellin
Vlij van onze kant hebben het
valIG vertrouwen in haar en we
hopen. dat Mevrouw van Reeuwijk
het ook met ons als personeel
fijn zal vinden om op onze school
te werken.
+ +

WE HEBBEN RF.T

+ + +

Met gezwinde spoed reden we naar Rotteraam en
haalden wij persoonlijk een pracht van een
koffiezetapparaat. En lè~er dat die 11 echte'"
koffie is. Dat is nog eens wat Anders na 7t ja,ar
lang korrelkoffiej
HEEL, heel haxtelijk danl.t voor Uw mede
werking.
+ + +- + +

ALLERLAATSTE SLOT.
Wij wensen U allen hele fijne
paasdaGen toe!
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Ja hoor, dank zij U\" hulp hadden we met een ,w"'ek
onze 4000 D.E.punten bij elleaar.
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Nleuws uit de eerste Klas.
Er is in de laatste paar weken weer heel wat
veranderd in onze klas. In de eerste plaats ziJn
er 3 kleuters naar de tweede klas
gegaan. Het zijn:
Peter van Harten
Anda Hofland
Edwin de Wit.
Ze zijn al gewend in de tweede
klfs en hebben het erg naar
hun zin.
Verde. zijn er weer 4 nieuwe
kinderen bijgekomen. Het zijn:
Dineke Huisman
Richard van Harten
Frans Satter
ohan Manteau.
Di t betekeI'lt dat we nu 37 kinde'1"en i'l').d~ 1.las hebberl.
Voor de zomervacantie komen er geen nieu",e meer hij
Zoals voor ieder feest zijn we ook voelr 1:'as~n
al druk aan het werk. We zijn bezig met een paas
erkje en ook met het kleuren
van een kleurplaat, waarachter
een mè~dje komt. En natuurlijk
zijn we ook
bezig met het
letren van
eenvoudige
paasversjes
met een erg
eenvoudige tekst en melodie.
Veelal zullen zé voor U onbekend
zijn. Maar de kleutera leren ze
snel en darrom Schrijf ik er toch
een paar op, de melodie leert U
wel van Uw kleuter. Hier volgt de tekst:
-8

Flutt en zing
Dans en spring
Christus die is opgestaan
Hij heeft de deur voor ons
open gedaan
H",lleluja
Halleluja.
en

Bim Bam Bom
Keer je om, keer je om
De Koning die is opgestaan
Christus is zijn Naam.
en
Christus de Hee.r is opgestaan

Vlij zullen voor Hem dansen

Blaas de fluiten aan
Dans en spring, daar komt hij aangetreden
Laat ook de trommels voor
Hem slaan
Christus de Ht:e l '
opge
staan.

is

en
Christus lag begraven
Twee nachtèn en twee dagen
Op de derde dag
Kwam Hij uit het graf
Halleluja
en
Heb je het gehoord
Op Pasen, op Pasen
Heb je het gehoord
'Op Pasen geschiedt aan ons Het Woord.
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Hel) je hei..

vel'~ta.an

Op Pasen, op ràsen
Heb je het verstaan
Op pasen biedt God ons vrede aan.
Verder hebben we ook een nieuw
Christelijk vers geleerd,

Refr.

Fijn dat ik iedere morgen
Weer gezond op mag staan
Fijn dat ik als kleut.e r
Naar de kleuterschool mag gnA
Fijn dat daar de juffrouw .
Mij vertelt van onze. Heer
Fijn vind ik daL keer op keer.
Glorie, glorie
Halleluja
Glorie, glorie
lleluja
Glorie, glorie.
Halleluja
Dit is mijn geloof in God.

Ik geloof dat ik
Na schooltijd weer naar huis zal
gaan

Ik geloof dat God mij op de weg
zal gadeslaan
Ik geloof dat Hij me liefheeft
Daarom doet Hij dit
Dit is mijn geloof in God.
Refrein.

En no.t uurlijk hebben we ook weer nieU\ve gewone
versjes geleerd. Een paar versjes over klokken.
Ting, ting, ting
ringelingeling
Bj.m, bam, bom
We hangen in de dom.
en
'aarom luiden alle klokken
Bim, bam, bom
Omdat de koster is geschrokken
Bim, bam, bom.
en
Yaarom luiden alle klokkf'n in de stad

Van je hierom. van je daarom

Waarom luiden alle klokken in de stad
Van je tingelingeling, van je bim, bam, bom!
Tenslotte is dit een Maart-Aprilkrantje. In de
maand April hebben we 3 jarigen. Het zijn :
Bram Buitendijk
8 April
Suzie van de Bunt 26 April
Silvia Moonen
30 April
Daar gaan we dan een paar
"cte feesten van maken!

Bovenstaand vers wordt iedere
dag met veel enthousiasme ge
zongen. Zelfs onder het werk
vragen de kinderen erom.
-10
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Nog en alvast gefeliciteerd en een t hele fijne
dag gewenst thuis bij Papa en Mama en op BchooI.

Nieuws uit de tweede klas.
Gelukkig zijn we nu als klas en Juf Vleel" bjj
ell(aar. !.fa griep en keelontsteking, waarvan ik
juist weer beter was, kreeg ik van thuis
(Enschede) een tele~oontje dat mijn Vader ernBtig
ziek in het ziekenhuis was opgenomen en ik ben
toen ook gelijk naar Enschede vertrokken. Als
ik deze copy sChrijf, ligt hij nog in hpt zieken
huis, maar het gaat gelukkig wee! wat beter.
In ieder geval zijn we blij dat alles op
school weer z'n normale gang gaat, al was het e~n
hele geruststelling te weten dat mijn k~nder~n in
goede handen waren. Dank aan Mevrouw van Driel
en Mevrouw Bazuin, die mijn klas tijdelijk hebl,en
overgenomen.
Zo langzamerhand gaan we nu echt beginnen voor
de kijkavond. Daar komt heel wat voor kijken,
maar we doen ons best om U straks te verrassen
met alles wat we gedaan hebben.
Bijzondere zieken hebben we gelukkig op het
moment niet.
_
Alleen dan de
hoest- nies<$-:"'~.
en andere verkond ...
heidjes.
~Á.
We hopen voor dit
seisoen de
~~"
kinderziektes weer
gehad te
'" I~-\,..J
hebben.

Wat we wel hadden en nog zullen krijgen zijn de
jarigen in onze k14s. Kijkt U maar:
16 Maart
Monique de Weerd
?5 Maart
Lineke v.d. Stelt
1 April
Jan Paul v.d.Berg
10 April
Petra Erica de Ruiter
26 April
Klaas Brand
Zij werden en worden allemaal 5 jaar.
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Omdat we nu vlak voor Pasen staan hebben we
hierover ook liedjes geleerd.
Als op de eerste dag • • ••
Als op de eerste dag
de hele aarde beeft
zeet God zelf met een lach
dat Jezus nu weer leeft (2x)
Want op die eerste dag
klonk met een blijde toon
dat ieder 't horen mag
De Heer ia toch God's zoon (2x)
En alles wat de Reer
Voor allen heeft gedaan
Daar denken wij steeds weer
Op 't blijde paasfeest aan:
Waarom zijn toch op het paasfeest •••.•
Waarom zijn toch pp het paasfeest
ook de kind 'ren zo vol vreugd?
Wel hebt gij d~n niet vernomen,
wat reeds duizenden verheugd?
Hoe de Heer, bedekt met wonden,
ook voor Uwen onze zonden
Ook voor Uwen onze zonden
stierf aan 't krujs van Golgotha
(2x)
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De grote trom en de kleine trom
Die deder samen Rombombom
Zij gingen door tot fa morgens vroeg
De mensen riepen ft is genoeg
De grote trom en de kleine trom
die deden samen Rombombom.

Maar wat heeft men aan een Heiland
die in ft graf is neergelegd?
Onze He i land is verrezen
heeft Hij 't niet vooruit
gezegd?
Neen, de Reer van dood en
leven
Is niet in het graf gebleven
Is niet in het graf gebleven
Hij is waarlijk opgestaan.

De grote trom en de kleine trom
die deden samen Rombombom
De mensen bleven op de been
"schei uit, s chei uit" riep
iedereen.
Dp grote trom en de kleine trom
die deden s amen Rombombom.

(2x)

'De grote traIn en de kl~ine trom
die deden samen Rombombom
De hele sta d was vol geluid
t~ar eindelijk was het toch uit
De ~rote trom en de kleine trom,
en ~edereen viel om, om, om!

En dan een heel bekende:
Daar juicht een toon,
daar klinkt een stem,
Die galmt door gans Jeruzalem
Een heerlijk morgenlicht breekt aan
De zoon van God is opgestaan.

hm ISJE PIEP.

Nu j aagt de dood geen angst meer aan
Want alles, alles is voldaan
Die met geloof op Jezus ziet
Die vreest voor dood of helle niet.

MuiSje Piep, muisje Piep, kom eens uit je gaatje
Maar zijn Pa"en zijn Ma roepen: Piep, dat laat je!
Muisje Piep is eigenwijs
Luistert niet en gaat op reis.
Muisje Piep, muisje Piep, trippelt met een vaart Je
~
Maar zijn p. loopt hem na, pakt hem bij zijn

De gewone liedjes zijn we natuurlijk ook niet
vergeten. Eerst één over de trom:
De grote trom en de kleine trom,
die deden samen Rombombom
van f s morgens vroeg tot 's avonds laat
de mensen liepen in de maat.
De grote trom en de kl~ine trom,
die deden samen Rombombom.

st~aartjd.

"MUisje Piep, jij bent te klein
eerst moet je wat groter zijn!"

?
-15

r
~
r"

~

-14

~ ~

en:

Spett erde spet, daar kom ik aan
Met m'n nieuwe laarzen aan.
en:
Slipperde slip, daar kom ik aan
Met m'n nieuwe sokken aan.

Muisje Piep,
Muis1fe Piep,
jij moet nog wat
groeien
Dan mag jij,
net als wij
ook eens buiten
stoeien.
Muisje Piep,

J

+ + + + +
TI===========================~

11

HAlle kleuters een prettige
"paasvacantie met veel zon
llen veel plezier gewenst:

kri~gt l(á,as

en bra ad,
l .
J:a
Dan wordt muisje Piep gauw groot .
J

't '

.

• •

11
11
11
11
'I

Tot slo t : klepperde klep •• • ••

D.Ronner.

I
11

"

==;=========================~

Klepperde klep, daar kom ik a
Met m'n nieuwe klompjes aan
klepperde klep, nog tot heel
laat
Gaan de klompjes door de Btratt.
Stapperde stap, daar kom i k a
Met m'n nieuwe sohoentjes a,'ln
stapperde stap nog tot heel
laat
Gaan de schoentjes door de
straat.
Verdere variatie:
Slofferde slof daar kom ik aan
M~ m'n nieuwe sloffen aan.
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NIEUWS UIT KLAS 111.

Ten eerste een hartelijk welkom in de derde
klas aan:

Peter Wassif en
Carel Versteeg.
Ze zijn in Februari al bij ODS gekomen,
maar de cop, van het
vorige krantje was al
weg toen deze twee bij
ons kwamen~ Door de komst
van deze twee bestea-t
onze klas nu ait 37
kinderen en zijn we "vol' •
Er kan niemand meer bij,
maar 37 is wel genoeg
Ca~el en Peter voelen
zich al helemaal thui
btj ons en vinden d
kinderen van de eerste en de tv/eed~ kla~ maar
"kleine kinderen" waar je vooraichtig mee moet
zijn. Dit laatste wordt door mij gestimuleerd,
vooral nu het weer zo mooi is en het wel eens
zo uitkomt dat er twee klassen even gelijk buiten
zijn. Mijn kinderen wordt dan op het hart gedrukt
toch maar zo voorzichtig mogelijk te zijn en dat
doen ze ook want tenslotte zitten zij toch al 1
de derde, en dan ben je al groot.
+ + + + +

Ket is al weer bijna Pasen en dat wil zeggen
dat het hard werken geblazen 1s
op school. We maken paaswerkjes,
zingen paasversjes en ga zo
maar door. Buiten de paas
werkjes werken we ook al
voor de kijkavond, maar
daar vertel len we niets
over, komt U t.z.t. zelf
maar kijken.
-18

Ter gelegenae1d van het paasfeest leerden we
de volgehie versjes:
1.

Luister naar ons paaslied blij
God is goed, God is goed
Heel de wereld zingt OGk wij
God is goed.
B~oempjes bloeien in de weitjes

kuikens komen uit hun eitjes
God is 't die ons leven doet
God is goed.
Luister naar ons paaslied blij
God 1s goed, God is 'goed
Beel de wereld zingt, ook wij
God is goed.
doezus leeft en is dichtbij ons
Jezus leeft, en maa~t ~o blij ons
God ls 't die ons leven doet
God is goed.
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2. De morgen staat vol vrolijk licht
de schepping heeft zich
opgericht
want zie: de Heer is
opgestaan!
De Heer is waarlijk
opgestaan.

't Is oarnaval daar gaf.ln Wf'J weer
Zwaai met je armen heen en weer
Vän links naar rechts
van achter naar voor
.' ... ~c gaan we urell door.

Dit versje is heel erg aange
slagen bij de kinderen en als
aan het werk zijn hoor jk. wel
o hier en daar ineens ft 1.
ca""'llaval.
Maar het is niet ~et enige vera~~ ,
we lee~den er nOR 2 en wel:

3. Waarom zijn toch op het
Paasfeest?
Waarvan ij de voll"e dige
tekst vindt bij de tweede kla..>.

4. Als ik heel eerbiedig sta
bij het kruIs van Golgotha
zeg ik zachtjes trouwe lieer
zie op mij in liefde neer.
Want ik weet wel dat U mij
maakt van al mijn zonden vrij
en een plaats geeft in Uw huis
ook voor mij stierf U aan
't kruis.
En nu kniel ik voor U neer
en ik dank U lieve Heer
voor wat U aan 't kruishout
leed
maak dat ik het nooit vergeet.

Natuurlijk leerden we ook gewone versjes.
Eerst een verlate carnavalstopper.

Marijke, Marijke wat
Ik heb ,er van 6, van
van twalef kan ik je
Marijke, Marijke wat
Olé.

kest er je groene thee
8, van 10
ook laten zien
kost er je groene thee

(Dat Olé hoort en wel niet aohter, manr we
vonden het zo leuk klinken).

'k Heb een ped, ped, ped
Heb een autoped
'k Heb een autoped
Ik Heb zo'n pret, pret, pret
met die autoped
met die autoped
Koe~jes halen voor Mama
en sigaren voor Papa
met die ped, ped, ped
met die autoped
met die autoped.
Ik

I

I! - - - _.._------'

I
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Dan nu d jarigen in de maanden Maart en
April. Dat waren:
Edwin Buitendijk
Henny Vl1lschut
John de Deugd
Jolanda de Koning
Moniek v.d. Burg
Juffrouw Brandwijk
Jan de Rek
Richard Kruk
Marcel v.d . Waal
H. M.de Koningin
Mr. Pieter v.Vollenboven

2 Mrt .
2 Mrt.

Juffrouw Brandwijk waarom zingen
wij zo blij
omdat U jarig bent, omdat U
jarig bent
Juffrouw 'B randwijk daarom zingen
wij zo blij
Daarom vieren W1j groot feest
Wat nog nooit is geweest.

mrt.
mrt .
Mrt.
Mrt.
Mrt.
Mrt.
16 Apr.
30 Apr.
30 Apr.

9
9
11
17
19
22

Waarom is het hier versierd in d
school
Omdat U jarig bent, omdat ij jari
bent
Ook nog hartelijk , gefeliciteerd
Omdat U jarig, jarig, jarig, jar
bent.

Al deze kinderen werden of
worden 6 jaar. De Koningin ,
lifr. van Vollenhoven en de
Juffrouw ieta ouder . Allemaal
een hele fijne dag met Papa
en Mama, broertjes en zusjes.
MIJN

Een feestlied ter ere van mijn verjaardag,
waarvan de tekst als volgt was :

++++++

VERJAARDAG.

Wat een feeat was het Vrijdag 17 Ma~rt.
De dag begon al goed , ik mocht uitslapen en
hoefde pas om half 10 te komen. Toen H: aankwam
werd ik met luid gezang ontvangen en werd na
deze aubade naar het kamertje gestuurd, waar ik
wel weer gehaald zou worden. Dat gebeurde en be
geleid door trommels, rumbaballen, triangels en
bellen werd ik noe eens toegezongen door zo'n
110 blijde kinderen, die volgens mij~ mening
t a avonds geen stern meer hadden .
Daarna werd mij het eerste cadeau overhan
digd~
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Daarna volgden de oadeau's. Wat
ben ik verwend door iedereen!
Ik kreeg o.a. het volgenQe:
een platenkoffer voor L.r . ' s
een rode port~monnaie, een
rode sleutelhanger, een
grote toilettas met bij
passend een kleintje , een
parfumverstuiver , een
\
flesje Nina Rioci, mijn
~\
lievelingsgeurtje , en of
,
dat al niet genoeg was
kreeg ik ook nog zeep,
chocola , kaarsen, zak
doekjes enz, enz .
Ouders en collega ' s heel,
heel hartelijk dank voor
al deze dingen en de voor
mij onvergetelijke dag ,
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die v erder bestond u:i.t zinten , dans en , trakteren
en in verbond me t het prachtige weer buiten spelen .
Nogmaals heel ha r t elijk dank aan allemaal.

Tenslo tt e nog een op
z eg ve rs j e .

(7)

Eén ei is geen ei

Twee ei is een half ei

en drie ei is een
PAASEI!

Dat was het . Een heel f i jn
paas f ees t voor U allen met
ev. f amilieleden. vrienden en
k eIlni ~gen en voor de kinderen een gezellige
paaavacanti e met veel, heel veel ZODe
R.Brandwijk.

JOHANNES

POSTSCBOOL.

Bijna Paasvakantie alweer, wat ga,at het tooh hardt
De cursus is al bijna weer v.erbij.
Maar voerdat het zever is, meet er neg een span
nende tijd komen, me t preetwerken en zenuwen.
Het allerbeste is geede ~achtrust. de televisi
kan beter gemist worden dan de toekomst.
Wilt U allen meehelpen em geede resultaten .p
s chool te kunnen bereikenl
Op 16 mei hopen we eeri euderavond te h.ud~n
in de Bren. De bedoeling i~ dat de klassen 3. 4 ,
5 en 6 zich gaan manifesteren
Aanslu i tend ·aan die ·ve:.. ga d" r ing is er dan de le den
ve r gadering van de scho.lver eniging, waar allen, di
na christelijk onderwijs een warm hart toeàragdn
t och eigenlijk. behoren te komen. We hopen op een
grote OpkOMst, zowel voer als na de pauze.
De schoolreis vindt D. V. plaats op 20 juni. We ~aan nae r
naar de Flevo-hof met de hele school.
Al lemaal te~elijk O? één dag, dat scheelt aanmerkelijk
i n de kosten. Zod6~nde hoeft de prijs ni et nuemens
a ardi! te ~tij!~n t.o.v. vorig jaar. Het koet nu
f 12,50 p~r kind.
H~ cht de rp prijs een bezwaar zijn, wilt U dan kon
t akt met ons opnemen, dan vinden we zeker een oplos
si ng.
Fijn, dat bij het maken van deschooJ,krant zov~el
ouders hun hulp hebben aangebeden, ·en ook in. daden
hebben om~ezet . Dank U we ll !
Paasvakantie ~an )1 mrt tot en met 7 april.
De school begint weer op maandag 10 'pril.
Pret~ige

vakantie allemaal , een gezegend Paas
feest en to t de volgende keer .
C.Lem.

-~; 4-
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~ n zo kunnen we een beleboel Bommen maken. Later gaan

Nieuws uit klas 1.

Beate Ou de .... s ,
Hier zijn we dan eindelijk weer eens in de
6choolkrant.
In onze klas gaat het prima. Wa .werkan 'zo heerli jk I
eigenlijk is het jammer, dat het jaar al zo weer
voorbij is.
De kinderen hebben hun eerste cijferrappert al
had en ze wachtten vrijdag vel spanning.
Op sommige kinderen moeat ik wel wat br.mmen, maar
ie zijn Maandag met zoveel enthousiasme met een
aohene lei begonnen, dat ik wel denk, dat z er alle
VOQr willen doen om toch maar een mooier rap ort
te krijgen.
Als de vlijt maar geed is, dan ben ik dik tevreden.

Met lezen zitt~n we al in het zesde boekje.
We bebben bet onderwerp "Schoonmaak" al gehad en
daarvoor hebben de kinderen alle voorwerpen die j
met de schoonmaak nodig hebt, getekend, uitgeknipt
en op een groot vel papiér
geplakt. Boekje vijf
ging helemaal over de scho.nmaak en we hebben heerlij~
kunnen lachen em vader, die ook ging helpen en al
lemaal domme dingen uithaalde en uiteindelijk naar
bed mooat, omdat hij aan alle kanten gewond wwas.
Verder zijn we begonnen om te leren hoe we met ~eld
om moeten gaan.
De hele klas staat vol met artikelen uit de verschil
lende winkels en daar staan etiketten op met de
woorden en de prijs.
De kinderen hebben een doosje met plastic geld,
n om de beurt mogen de kinderen wat artikelen kopen
en de andere kitideren leggen het bedrag op tafel,
b.v.

1 kind koopt koffie
enp~èding

=

? cent

:::

'+ cent

11 cent.
De kinderen leggen 11 cent op tafel
10
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we het winkeltje spelen waarbij ze geld terug moeten
ontvangen. Ze kopen iets voor 13 cent en een kind
eeft een dubbeltje en een stuiver. De som wordt
dan: hoeveel krijg je terug?

Het klokkijken wordt ook steeds verder uitgebreid.
We zijn nu bezig met de halve uren en daarna komen
de kwartieren.
Ik heb een klok stempel n daar moeten de kinderen de
ti jden- op invullen die ik op het bord schrijf.
~

In enze klas ia een nieuw meiëje
...t

, ~

~

gek~men.
~n heeft

Ze heet Nelleke Kwantee
jaar op Bonaire ge
woond. We heten haar vaD hieruit
hartelijk welkom en hopen, dat
ze bet gauw e~g naar haar zin
zal hebben in onze klas.

1t

Gchrijven.
.,ummige kinderen wilden no een stukje
Ri anne: er loopt een hert in de wei.
en zijn kop staat scheef
het.hert spring 1 uk
de boer kom er aan
hij ~et ee~ kem melk ne~r
dat lust die wel
er is .ek een paard
hij heeft een lang~ staart
hij drin~t ook melk
zijn staart ~waait
het hert rent en rent.
Jeanette Bos6chaertj
het ie paastfeeBt.k~es?
is het paastfeeet paa,
pa zegt;het io paastfeeat
miep krijgt een fiets

1.
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n. keos krijgt een -rerkijer (verrekijker)
n vader een werkplaats
d~ fiets i s kpet
de feJkerkijker is kpot.

En

Jo~

F") T
1. Een huisdier.
2. een vrucht •
3. jengensnaam.
4. bIe
5. waar je ep: zit.

.1\

sc~rijft:

Het is winter. kees ia in huis.
kees en mi ep zijn n~ar de heem
kees neem een out.
miep neeM een pep kikerknik
een kikker in het waQtter
kees in het waatter hij ia haaet in onder waatte
het ia hasst qagt k~ea ~n miep klimmen in
boom. miep VAlt ~it de b~o~.
nieman t hep geen ~ed voor kees en mi
het is Rl laat.

R
5~"-

Ingezend~D

U ziet, dat de kinderen ~l vee~ minder fouten
maken dan een pD.~r maandén bcl~, de'n. ~e durven ook
al veel ~oeilijker ~oorden ~an te pakken.
En zo gaan we rustig verder .. ln ons plakbeek ZlJf,
we m~t het onderwerp dieren begonnen. ~et wordt
erg leuk.
Elke dinsdag en donderdagmid~
kemen er staed
2 ouders om te helpen bij het uur,
arin l1e kin
deren irdividueel werk . majren.
Dit is heerlijk, ~ant nu ku~nen d~ kind~ren veel
rustiger werken, ~e hoeven niet zo lang te ~achLen
als ze klaar zijn met een opdracht etc~
Het 1S fijn, dat deze ouders zich be~~id hebben
verklaard om mee tè helpen en ik hoop, d t 'We fijn
met elkaar .p deze wijze verder kunnen w rken ..
Vanaf hier wilde ik de fam. Molendi4k heel . harte
lijk bedanken V(Dr he~ v~le werk, dat ze vo r onze
klas doon. Mevrouw Molendijk neemt heel vaak z
eens een stapel bo"ken mee die gekaft moeten \ofOI'den.
Heel hartelijk bedankt en als er nog ecna mensen zijn,
die het niet erg vinden om eens ie'ts te kaften ••••
cr kunt om half twaalf een stapel kemen helen.
Heel hartelijk dankl!
M. van Peureem.
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d.or Bram Lepik.

1 • . een huisdier
2. deel v.e. mens
3. meisjesnaam
~. jengeni5naara.
5. een ' boem • •
6. een watervesel.
In~ezonden

~.nald

d.er
v.d. Bunt.

Peter

Jeb~eleen.

Huisdieren.
Een paard

heeft een staart
Een kee
zegt Beo-bee.
Een ezel
is bang voor een wezel
een kip
houdt van hip

Een lIIui
is graat; thuis
een jonge. pee
is een i-ebbed.,e
loof je, wat i
o nee1- dan ~eb j
B.uke Keisrie

Hi er klas 2!
1}e paa.svakantie ,:rtaa.t voor de deur en de rapporten
zijn al weer bekeken .. Oelukk:l_~ bleken er geen
moeilijkheden te zijn, want ik kreeg maar A~n
briefje terug, maar als U me wat wilt VTagon ben
ik na:tuurlnjk ten alle tijde bereid.
lie zijn nu begonnen B.{111 de la.e.tete ruk naar de
derde klas. Elke dag oefenen we alle ta~ela, want
we weten, dat we zonder t~felB niet in de derde
kl a.s tereoht kunnen.
1;'11 t U Uw Idnd. thuis eens helpen met oefenen?
Er Zijl. nog altijd kinderen, die de wijs wel
kunnen, maar de woorden zijn vergeten I
lIu ne lente is b egonnen, worllr;n wij 'l.en aan projeot
dat elle facetten van de lente belicht. "Te praten
over voorja'lXsbloemen ( we keMen hun namen all),
over Uitlop~nde takken (voor de klas etaan vaasjes met
allerlei takken. Be zien zo hOEt de elo, de wilgenkatjer,
de forsi tie. en de kastanje uitlopen) en over jon"·
d ieren. Ret is een ontdekking voor de kinderen om
t e zien dat de natuur weer wakker wordt en wat
wonderlijk dat uit zo'n klein knopje Eulke grote
bladeren kunnen komen en soms zelfs bloemenl
Alles wat we .OP school leren, kurmen we zo thuis weer
h erkennen' dat is het belangrijkste.
~ et io erg fijn dat er op school veel dokumentatie
materiaal is. Er zijn dia's en leuke boekjes, die
Juist voor deze jonge kinderen gesohikt I-P,ijn.
De kinder~n nemen zelf ook allerlei plaatjes mee voor
h et prikbord.
.

I k wens U prettige paasdagen.
Hartelijke sroeten,
Juffr9uw·Berkheij.
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