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KINDERKARAVAAN.

Voorwoord van juffrouw Baay.

...

,

Waarschijnlijk net zo zenuwachtig als de kinderen, kwam
ik vrijdagmorgen 1 oktober ,op school, eigenli j k nog niet
geheel besef f end da t dit de laatste keer zou zijn,
dat ik als juffrouw voor "m'n e i gen" kinderen zou staan.
Al weken van tevoren werden er voorbereidingen getrof
fen, die juffrouw Baay niet mocht weten. We hebben l ek
ker uit ons neus gepeuterd , was het steevaste commentaar,
nIs ze weer tlie~s" hadden gedaan. Maar al dat stilzwijgen
(en dllt kunnen ze opperbest) het werk en de ore;anisatie
zijn niet voor niets geweest. Inteee ndee l!
let 1 S een afscnejd geworden om nooit, nooit meer te ver
~ cten . 's-Mor gens feest met de hele school. Onder het
zingen van een prachtige afscheidstopper werden mijn man
en iJ.~ binnen gehaa l d. Er werd mij een prachtige biezen
lectuurmand en een kruk met een biezen zittinB aangeboden.
De l aatste om naast de telefoon te zetten , want er zal
veel getelefonep.rd worden.
Boven dien hadden al le klassen als herinnering ie t s gemaakt~
Daarna poppenkast, he t grote feest voor de kinderen.
Het was een fantastisch fijne morgen.
Maar de middag overtr of alles.
~ lle moeders van de kinderen uit
-las 3 waren uitgenod i gd en ook ge
~omen. Ook zij kenden het afscheidslie
~n zongen dapper mee. Bij het l etter
.pe l was op elk~ letter van het alfabet een rI Jm
je gemaakt. Wat had ieder kind zi j n gedichtje
~e~cldig goed uit het hoofd galeerd. Daarna a l weer
cadeausl Nu een zilveren servetring met als inscriptie
"De Kinderkaravaan". Gevolgd door een stoel met biezen zit
ing en een groot wandkleed, wat de kinderen zelf hadden
emaakt. He t laatste wordt .h.!i pronkstukje van de baby
kamer . Vervolgens voerde ee n stel kinderen een toneelstukje
op. Dit deden ze zo ongedwongen, a l sof ze het dagelijks
deden. Van plankenkoorts \lIas totaal eeen sproke. Mevrouw
Knkebeeke sprak namens he t bestuur een heel fijn afschaids
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woord en bood een c adeaubon
~r, ,
Tot slot kwam het mooiste, het
(l ~<J!..
e;roots te en voor mj j het meeEit
~
. ~J \:I
waardevolle cadeau:
}{ ~ )J, r-' ~
(-~
Een FOTOALBUH, met van ie~er
: ® . Q. ..f2l Ç) • ~ ~,~.
kind een foto en een werkJe en !C_) _~ __ ':M
~er
daarin verder een beschrijving in
- 
dichtvorm van alle mogelijke personen, voorvallen en
belevenissen uit de vijf jaren waarin ik hier heb mogen
Een GRANDIOOS CADEAU, is een te geri nge
w1r~,en •
kwalificatie, zo overweldigend bl i j ben
!..-I
ik hiermee. Juffrouw Ronner, w~t hoeft
U hier ontzaglijk werk aaneehad, en w~t
t.l is het geslaagd, zoals overigens de he l e
\.:.~ I ,
, dag.
Ouders, wat heeft U me verwendl
Bestuur, wat was U Roed voor mei
Kinderen, wat waren jullie 1iefl
Allemaal heel , heel hartelij~ bedanktl
Ik zal het werke li jk nooit vergeten!
.1
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T.Ritsema-Baay.

ALLERLEI

NIEUWS.

He l afschè~d van juffrouw Bflay.
Dat was een dag, waar nog lang over na
gepraat zal worden. Weken van voorberei
d i nGen gingen eraan vooraf en het werd
hoe langer hoe moeilijker om alles geheim
te houden. De derde klas is he l emaal fan
tastisch geweest. Die hebben voor het af
scheidsfeest heel wat geleerd en gedaan.
De meeste hadden af en toe dan ook f l ink
l ast van hun zenuwen, m~ar nu alles weer
voorbij is mocen ze terecht trots zi j n
op het feit, dal ze juffrouw Baay een
geweldig fi j ne dag hebben gegeven.

--

Niet alleen op school, maar thuis werd ook danig gerere.,
teerd, dat merkten we Is-middags aan de moeders, die ook
op het feest a~nwezig waren. Vooral het lien werd zo lang
amerhand erg bekend, want zelfs de schilderL' bui ten hoor
den we ?,;ing~n: "Snik snik snik, li.eve juffrouw Baay •••••
We ~ullen het nog "n keer voor U opschrijven:
refrein: Juffrollw Baay, die gaat nu van ons heen
en wij blijven helemaal alleen.
snik, snik, snik, lieve juffrouw Baay,
U wordt gelukkig en wij houden ons t~ai
1. We vieren nu het feest, juffrouw Baay is hier voor
ft laatst,
We 7. ouden het anders willen, maar het. kan niet ander's
zijn.
want zij krijgt nu een baby-tje en hier volgt het
refrein;

2. We danken U we1 voor wat U hier heeft gedaAn,

U heeft met ons gezongen, gewerkt en veel Besp~eld,
maar juffrouw Baay, al wist U 't niet, het heeft one
nooit verveeld !

3. We wensen U blijdschap en veel gezondheid toe
Ook voor man en baby, voor nu en altijd,
voor alles wat U bent geweest alleen maar dankbaarheid.
Het A tlm Z in r1Jmvorm, waL de derde klas ook opgezegd he
hp.eft, viel geweldig in de smaak, evenals het "gedenkher
·nn~ringBfotoalbum't. waarin alle kleuters vnn kl~s 3 ~ton
den met iets wat ze zelf gemaakt hebben en verder alle
bekenden, die juffrouw Daay hier in de loop van die 5 jaar
in Rijsoord heeft leren kennen. Verder noemen van de kleu
ters de mooie zilveren servetring met: inscriptie "Kindcr
karavaan, 1-10-71". Het fantastische wandkleed van de derde
klas, waaraan zelfs de jongens heel hard hebben zitten nani,
en. Dan de gemaakte cadeaus van de 1e en 2e klas, de ca
deaus van de andere juffrouws en noemt U maar op.
Het was een geweldig drukke, gezellige dag en met alles
wat we geda~n hebben, wilden we proberen onze dankbaar
hei.d te tanen voor alles wat juffrouw Baay voor ons gedes
heeft en geweest is. Fijn, dat alle moeders er Is-middags
bij waren en er van mee konden genieten .
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We wensen nogmaals juffrouw Baay cn haar man het ~11erbe8 te en hopen eind januari een blij telefoontje te on t van
nen , ~odat we ook dan haar een mooi cadeau kunnen nen
bioden voor het geld, dat we van Uw kleuter mochten
ontvS11gen.
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Er is op school natuurlijk heel wat

aigepraat over het komende bflbietj,lt':'·\,,() . . ..,
\"
vnn juffroU\/ Baay: .
~" ', - ." ~ ~ •.
Kle ute r: Juf , kom J(: ",Ieer op
, . '-. I . ...... ' a-.. ,
schoo l, alR je weg b~nt?
Juf; Ja hoor, ik kom nog wel eens
een keertje kijken.
Kleuter: Met de baby?
~. . - ,
Juf: Ja hoor,met de baby.
\
Andere kleuter: Moet je niet geli..
0
i,
k<:>~cn i hoor, pas geboren babil?d"1 1\ - ' (
Z1Jn gauw verkouden.
i ,'-.
"\
.
l\lener 1. Doe niet zo stom jat I'(.~
er zijn toch dekens te koJ~

~

('.L~
. I~

1

Hier ietó uit de tweede klas.
~on kleuter kWDm er maar niet \lit~
juffrouw Baay nu mevrouw"
Andere kleuter: Welnee 6uffe~d. ik weet
bet wel hoor, voor ons is ze juffrouw t voor meneer Rit
sema lS ze een mevrouwen voor het babietje wordt ze
moeder!
Nog •• n •. Een besprek t~SSA~ broertje 2e klus en zusje e
klas; Broer : J~lffrouw Ronner krijgt ook cen bay.
Zus : Nee joh, mijn juf~rouw Baay krijgt een baby.
Broer: Mijn juffrouw Ronner ook.
Zus : Jo, dat kan niet, jouw juf heeft niet eellS een man,
Broer: Nou, wat zou dat, mannen kJ ·ijgen toch nooit een
baby, vrouwen wel. Da~' hoef je helemaal eeen man voor
te hebbenl
Tekst: Het is ook wat, als je ~UG wel eRn
met iets bijzonders en je eigen juf niet.
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Dat was weer een blik
in het verleden, maar
alle6 gaat weer gewoon
en we gaan weer aan de
toeKomst denken en wel
~an 5 december en
het kerstfeest .
15 december a.s.)
(Waarschijnlijk woensdag
Daarvoor gaan we weer een beroep op U doon. U weet't dr~ ,
we van deze 2 feeFten altd;jd proberen iets leuks en iet
fijns te maken. Mnar d~t g~at helnas niet zonder onkost nn
Nu krijgen de klAuters nllpmaal v~or de herf~tvakanlie
ecn spaarpotje mee naar huis, en ons verzóek 15, ai ie
daarin mogenspnrefl voor een bcJrae van + 5 gulden ..
Het tweede kind u i t een gezin mcg voor di helft.
Mogen 7,0 meer s}J::lren dan vi j f glllden , clan is. dat natuu
l ijk van harte welkom.
U heeft ons, ook. op dat gtlbit:d TOG nooit telE!'lrgesteld,
an
en we hopen ook nU VJeer op Uw mede';lerkine te mog
rek
nen. De kleuters kunnen vier weken sparen, en \"e willen
de spaClrpotjes graag terugonl.VRnr.;en zO spoedir; mogelijk
na maandag 15 november a.s.
Bi.j voorbaat on7.e hartelijke dallkL

De herfstvakantie:
De eerste vRkanliedag iG maandRg 18 okto\ dr
en we komen weer op school maandac 25
oktober a . s. Do Kerstvakantie van 20
december t/m 3 jamtari 1972.
Het goede voorbeeld~
Wilt U a.u.b. voor de school op de s~ocp
niet fietsen of brommen. Het z1et er we)
verleide l ijk uit, maar laten we ook hjcri:,
het goede voorb eeld aan onze kleuters eeve n
het is uileindelijk maar eon klein dukje,
en zelfs de kleuters weten het al : Op de
stoep mag je niet fietsen en brommenl
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let is zo langzamerhand we~r
je tijd om dl: kachel Oug.e li.ik
te Iaten branden. N\I i5
zoek, wilt ~ Uw kle~ter voor
school !1ict te Jikke tr~uifili al\n "
laten trekken. In de klas ~6 het
namelijy. lekke r warm en Of;. k.leuters- zh.te~ cLm v~jnk in
dikkeijstruien te puffen. Het beste ls, of een ~e~t, da t
uitgetrokken ~an worden, of een hloesje onder de dikke
trui, zodat die ~ok DM n dB kapstok cehan&en k ~n wo 'den
l ö het te warm lS. \'Iilt; U, als (;t.rf,lks het Rlecht(. weel
NEPr b ~g int, alstublieft )nurzen, wante n ahaw\~ en derge
lijke merken. De eerste letters van voor· en nc~ter~QAm
is vold opnde. Dank U voor Uw ~edçwerkine.

Nieuws uit klas

Dit ia alweer het 2e
schoolkrantJc QH~ d~t
nieuwe schooljaar uit
komt.
Voor mij Je le k~or,
dat ik als leidster VéJ
de 1e kIna in het kran
tje 8c111

J ~

Daarvoor ben ik ontzet
tD~d blij. Na 10 weken
iek z.J.jll .. 3

~

Dit wus het nieuws van het oktober krautje. Omntreeks 1~
november leomt het Sinlnicolnar,krarltje uit, en oJn6Lreek!.
10 december het Kerstkrantje.
D.Ronner.

..................
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ik ook wel begrijpelij~.
Gelukkig ' ben ik voort
1" - ~.l'l'! oj) dl. \j-.iog t

g

houden, van alle gebeur
tenissen d-le zich op
h.lc.l '\io .> ~ ~ ~ ...
Hoewel ik weer erg gra'g
aan het werk wilde ga~n,
\of"R ; k t"C'h wpl bling,
dat hot ere zou moeten
wennen. Het verschil
t., .,r-.., I .'c C'I ' .. ", ... '" ,1,.,.
jongste kleuters is d
hE'el el'oot.
0aT
~~'u~~i~ is het a l 
~ '_
lemaAl goed gegaan en
na een beetje aanp~6R~n
&.I

ben ik voJJllomen Ban ml. Jn kl c u,t ersJgewencl .
DAnk zij de goede leiding vnn meVJOUW v.d. Pol -bu~zer 16
dez,e klas van kl r. ine t op zichzelf 6 taande 'kleu ters i Tl kort
tijd een hechte eenheid geworden.
En dllarvoor wil ik haar nog f:-'en~ hartelijk danken.
En nu de orde van de dag •• •
Iedere mOrf~en maken we voor in de kJ 05 t..~r. KI. .. 11t:> \.;1
we zi t Len dan eezellie; naast elkaar en dicht bij de juf .
We hebben pas met elkaar en gebedje geleerd , wat wo iedere
morgen opzeggen . Het g~3t zo~
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Leer ons vanda~g Eehoorz~~m zijn ,
en vriendelijk voor croot en klein.
Lrpr n~R bij al1e5 me~r en meer
op Tl vprl.rouwen, lipve Heer. Amen .
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SomG begint er iên als we aan het werk zijn, .en dan vRlt
de rest bij. We kennen a.l erg veel versjes, iedere dag le
ren we er één bij.

D~h zin~en we ver6chill~nde chris~elijke versjes die we hlj
mevroUW v.d. Pol Celperd hebben, maar ook epn h~leboel

nieuwe:

.

DfI'lr boven in de homel,
daar woont de Jjeve qeer.
Rij ~iet op ~lle kinderen
zo vriendelijk Lerneer.
Ja, waar wij on~ bevlnden
in huis, op school. op !5traat t
we weten, dat de Here
ons altijd gadeslaat.

Violine, wil je met mp dans
de kamer i~, de knmer uit.
Violine i& de bruid.

Keulen en Aken ,
Hoten kraken.
Keulen en MaastrichL
Hand voor je gezichtl

....

Ook kennen we al een p~ar opze~versje&:

Nour Hanleiding van het verhaal vcm Abr'ülnl-'

Heb jp wel 8ehoord v~n Abraham,
die uit Ur der Chardep~n ~W~~.
J~i j rroes t. vele mi jlen -reizen,
naar het land dat nDd ~ou wijzeh.
Vele mijlen trok hij voort
en zijn kompas was een enkel wdorct.
Daarnn wordt er een BiJbelver.lwal vertel'd. SOIilS vertel :i k
3.sn de hR.nQ van eeu beeldboekjc, 7..oda.L liet v.oor de kleuters
vee] beerijpelijker i~, o"k vertel ik m4e6t~1 op ~ic~zclf
staonde verhalen uil hpt nieuwe testament~ :VerhaJ.en ~031s:
De barmhartige Sam~. n ·itaun, Zac~leu(') enz.
Iloe ~e\-:elclie he I. de kleu ters t. ulH)pl'F!el~1;, bli j k t uit hei
volgende:
Op p~n mprgen zitten we in de kring en Arj a h vr~a~t:
Juf, ve-telt U ncg e~ns over die m~nnen met d i e G·o~k~n.
BerFL begreep ik njet, wat hij bprloelde, m~nr op~~ns had
ik het dnor. De vorige dag had jk a~n de hand van het beeld
boekje de Barrrhftrtiee Samadtaan verteld, nn daarin stonden
de rovers c. e t~kend met stokken in hun hand, waartlcc de man
geslaGen .' .ierd.
Zo zi ju el Ie boekjcfi met plach titj eeltlcnrde pla Len ( Ook in
de boekwinke 1 t;e koop voor ongeveer 4 (;uldell) voor dE: kleu
tero erg duidelijk ~etekend. Ze worden erdoor geboeid en
wate~g belAn~rijk i~, ze vragen ~r tel~en5 wéer· naar.
Ook \oJordit er iedere mOl'gen, net .a ls bij mevr. v.d. Pol ccn
praatje' gemaakt. leder kind m(\g op zi jn "hl.~ur~ iets vertel
len. Maar alti er een begint, welen ze plotseling allemaal
iets te vertellen. Ja, ze moeten nog leren- en dat is erg
mot l l j jk voor een kind- O}I hUl1 heUL t tt1 w1'Ichten, en np..ar
eel1 ander kir.rl te lu .isterell. Ook zingen we gewone leuke v
verûjèS.

- p,-

ppie Katoen, geef me eems een zoen.
Geef ma eens een kusje, peper in een .busje
peper in de soep, bo"perdepeop .
Aan Rudolf, die voor het eerst op school was, vroeg ik, 0
hij ook een versje kende. Hij wist er wel een, en van hem
leerden we:
Naar bed, naar bed, zei Duimelot,
~er6t nog wat eten, zei Likkepot.
W~Rr zal ik het halen , vroeg lange Jaap,
Uit ~rootmoeders kastje, zei Ringeling.
Dan zal ik het verklappen, zei 't kleinp di"~.
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Er ~ullen wel eens versjes zijn,
waarvan U de tekst niet kenL, en
die een kleuter toch met U wil
zingen. Daarom schrijven we iedere
keer waL versjes in heL kranLje.
Het komL nogal eens voor, dat Uw
kleuter iets totaal anders zin
Je staat soms voor de grootste
verrnssingen, die veelal erg
komisch zijn.
ZOMls Edwin lantDt het verAje
vun 3chftapjc, nchfJapje, heb Je
wjtte wol, mocht zingen.
Hij ~onE: En .'n voor het kindje,
dat wiebelt aan het touw!
i.pv. En é~n voor het kind
dat bibbert van de kou.
Meestal komt het, omdat de kleuter de tekst niet begrijpt
en hei zo verandert, dat het voor hem wel be~rijpelijk is.
Als U goed luistert naar Uw kleuter, zult U zelf ook de
meest originele uitspraken horen.
enslotte is de 1p klas uitepbreid •. ~ hebben nU 20 kinde
ren. De nieuwgekomenen heten we haJlA~iik welkom.
Het zijn: Rudolf Sehmidt
Ineke van Oarschot
Arjan Klootwijk.

~ieuws

uit klas 2.

De verjaardag van juffrouw Lent .
Wat fee~ten betreft, weten we ons wel te redden, wa~t
drie d&gen voor het feest van juffrouw Baay vier-den we
juffrouw Leni's verjnardag.
Dat waS me ook cen dolle morgen. Onze klas had samen een
cadeau gemaakt, en bovendien had elke kleuter ieLs voor
hPQr IT0egebracht, dat we a-motgens lekker 'er6topt hebbe
zoJat juffrouw Leni overal in en on en onder moest klaut
ren om alle cadenus op te zoeken.
ZP WBS hael ~rg blij met alles wat ~e gekreGen heeft e~ wil
ook U daarvoor nOG hartelij~ danken.
Nu we het toch over feesten hebben, er
waren ell komen ook nog jarigen in onze '\
kla.s, kijkt ti ma.,.r:
Q
2 okt. Mark Peter Verveer
~
4 okt. Marco Wilschut
"
8 okt. Hans Wilschut
)v ,..f )
-1 okt. Jolanda Tip.mens
~~ ;;;:
28 okt. Astrid , Lem

c>;""

be 7."1 Jn of worden allemaAl 5 jaar.
,r
Van Mark Peter en Mareo weten we a l , (
dat 7e een fijne verjaardag gehad heb6en,
mei een heleboel cadeaus.
En Hans, Jolanda en Ast~id, \ 
wensen we uast een heel fijne ____
verjaardag toe, samen met pappa

on mamma!

r,

alle drukte leerden
Eerst de eerbiedige -ersj ea:
Ondan~6

~'"

_fT

heel

Na het vertellen van het scheppingsvcrh~al:

In het begin lag de aarde verloren,
in het begin in de duisternis.
God s?rak zijn Woord en bet Licht werd eeboren,
't Licht, dat vandaag onze da~ nog is.
In het begin is de aarde eekomen,
In het begjn uit de diepte der zee,
In het begin kwam het gras en de bomen,
bloeiden de bloemen en gra~sde het vee.
- 11

GC\-Ione liedjes;
het begin zj jn de F;t;errell giJ.RfI

Antje Krokant je, waar is je handje?
Waar is je oortje , dac mijn lieve Floortje

brrJnden ,

begi~

kwam de

~on en dp

maan.
de zee en de
stranden
zij wegen en tijden aan .

In het begin riep God mensen tot
Jeven ,
In het begin was het woor d in hun
mond ,
W~t was het goed om op Rarde te leve
wat wan God blij , dat de wereld besto

In de Kamer staat en stoel ,
wie zal daarop gaan zitten .
Wiedewiedewiet , jij bent het niet .
Jij bent het wel .
Tinnelingeling, daar gaat de bel .

13
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he L verhaal

VAn

l>leisje .,.,i1 je .n iet dansen"
danson als de F,r l.'nsen
Haringen in een ton
en draiá je maar eens om I

Noach leerden we dit:

lIet wclter steeg wel hOOB, manr wonder boven ~onder,

einS Noach Il i el Len onder , de ark alleen bIep! droog.
De dieren eineen mee , de Grote en de kleine ,
met Noach en de zijnen , de dieren , twee RBll twee .
Ze dreven maanden rond , toen ging het waLer zakken

Haken en o~en , tikkntak~etogen ,
Hoedje van plezièr t
Tierelierelier .

'k Heb
dat B
Is hij
Als j e

een helletje in mijn hand ,
t reizen door het land.
11i,er, is hi j d,qAT ,
hem ziet, dan zeg je ' t manr.

De dJif vond groen takken, de ark liep 'lap de grond.

Domme Bar-.tn.
De a 'rde was el weer en mens en dier mocht WOllen
onder dr groene bomen, in vrede met de Heer.

0,

WAt een
Hij ie met
Een Behoen
0 , wat een

domme, domme Bnan ,
zijn Gchoenen nAar zlJn
uit , ~en 8cho~n Ran ,
domme , domme Dann.

Na het verhaal van Abraham leerden we:
Heb je wel c;e}lOord van Abraham, die uit Ul' der Chaldeeël
kwam
Hij moest dui?eno mijlen reizI"n , naar het. land, dat Cod zou
wijzen.
Duizend mijlen trok hij voort en zijn kompas was een en
- ~el woord o

0 , Wat een
Hij is me t
Een schoen
0 , wat een

domme, domme Daan ,
zijn schoenen nnar Z1Jn bed gee aan ,
aan , oen schoen uit ,
domme , domme guit .

Heb je wel gehoora , hi j hsd gepn kind ,
maRr sloec Gods woord niet in de wind .
Hij vertrouwde heel zijn leven
dat God hem een zoon zou ~even
En de Heer, di,e rl1~~ leidt retende dat tot rechtvnardic;
heid e

Op\',cgversje :

Ue regenboog 6taat hoog als Leken voor de volken,
God woorden te vertolken . Het land , he t land hlijft drooc;_
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In plaats van schoenen kunnen we ook zingen :
Inarzen , klompen , sloffen , sokken enz.
Als laatsLe een opzegversje over de
herfst.
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NieuwS uit klas 3.

l'aunl-!stoel en •

Om over kinderen, die
drie cIueen in je k18~
zitten, i~t5 te vertellen
is, zoals ij zult beGrijpen,
niet zo gemakkelijk.
Ka het feeDt, en voor do kjnd
de dArde klas de spanning v n vrtjda n
hl'lamen ze nogal opgewonden op ~\l

DDg pnrldcsLDClcnmannetjes,
meneerLjes en mev~ouwtjes.
':!nt. st,-l je ld r.r toçh C;:Nippig in
het rond.
Ik wed, je lwmt pas ui t. cIe grond .
In vers ~eslrekon klcertjes;
En Hlfi ilc strukr- n"l·4r huis toe ~l..."

pDG

dnn krijg j~ vluGge voetjes.
dAt!:'i jl"' rond en dans j~ maa

!IH/l

d~n
EHI

krik je 1d~~~Ld ~a~r elke
sclll.ldt r n schudt en schudt

je ra,ie hoed jesl

Tot slot uit de kindermond.
Juf, ik heb toer een lang hemel ('lan jo, net.
to L rJ a n mj ju r1a.sser. wil je 't zien?

CE::n

jurk, wel

,Tûffrouw; '.h. t Leb ik gietpren ni t. de Bijbel vertuld?
Kleuter; C, dp. ark VAn noga, juf..
\.1uffrou.~" ho'ü'n had eeu nieuw lied op de blokflui't vont' 
gcspp.flLi. Comm~Hd;r.wr van cen k1 ell tE'l';

Juf, mijn vo](!r heeft (;~cn fluit, die heeft helemaal niks,
1.11 eeu be1J, etl ec'u burnu en ccn ëill Lo.
Juf: ~n het huis , van wi.e ie dat?
•
K l.~ u t. er:
. . 1
0, Gewoon var on~, daar wonen gewoon 1n.

Echool. Mear toen 'a-middllge nlle ~'~ __
sl in eerl3 en versieringl~n ui t de
- - .~
klas verdwenen waren, begl' cpen ze \'lol,
ge spe eld en ge 'wc.rk t gj ne worrlen. Bn ij{
al él.firdig aan elk~F1r ee',o/end rakert.
Nnt 'lurliJk is het een grote ov~rgane voo
om ; neens een andere juf te hebhelI t die veel cl inv-en ou '.en
andere manier zegt en doet ~ .
Regelmatig hoor ik d~n ook: Onze J~f doet dit ~o, en on~c
juf zegt Jat het zo moet. H~ar in de tijd, dat ik op zo 1
wat $choloh alt:. invalGter \olerk, ben ik daar'!.l een beetj
aan gewend. Zoveel mogelijk hoop ik san te sluiten bij " t
mevrou"l R;'Ls~mo. de kinderen. heeft gele.:l'u, mrt~r ieder h ,'ef',
natuurlijk toch zijn eigen m•.dllU!· Vl\n 'NCrkèl1.
Ik h00~, dat de kinderen heL dezH paar weken ook eoed n ~ ~r
hun zin hebben, en dat ze ot.rllks een fijne nic.HI\'e "ol1z.e
j\l fit , zullen krijgen •

De

j~rigen

in oktober,

h~ep hiep hoeral
Mi~anda Moonen

3-10 .
Zij is de eer~L~t wo.~rvoor
6 kaarsjes hebben Gebrand.

Nor. jen-ie; v/or'cien:

4-10 . Annemiek Dekker " ~I
27-10 HRrrie l!ul5tcren I
31 - 10 Lisette van Put t e~ .
Jullie nlle drie cen heel fijne daG toeGewenst.
Veel verzen hebben we IIOg niet geleerd , mRtr over de Ge~~
schiedenia van Jozef Zi.jJl we dit ann het leren:
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erote broers t
alle ticn zijn zij jaloers.
Op zi jIl jR6 en op zi jn dronten .
Als ze Jozef Qan 7.ien komen ,
wordt zijn mantel afgerukt .
Diep zit Jozef in do put .

· J oze f 7.oek t ~ i jll

JOH A N NES

POS T S C H 0 0 L.

Reste Ouders,

Met een slsvenkaravQan moet hij naar Egypte gBan .
Alle dromen z.ijn vergeten , heel veel kwaad wordt hem verwe
ten .
Jo~eff dit! onschuldig is komt in ne r.:evanc;enis.
Lange juren gaa~ voorbij maRl" de He~r is hem nHbij.
Nieuwe dromen worden wekk er door de schenker en de bakker .
Maar de ~chenker t hij vergeet al wat Jozef voor bem deed.
Farao, hoog op zijn tro on droomt een wonderlijke droom .
Daarom laat hij Jozef komen en dan worden al l e dromen
van de koe en korenaar en de maan en sterren waor .
God heeft alles omgekeer d, Joze f wordt als vorst vereerd.
En het kwade valt in duigen en de broers, ze moeten buigen.
Zo houdt God door Jozefs hand het volk van Is1'ael in stand

rp het moment, d~t U dit lecRt, At~"t de herfstvakA
tie voor de deur.
'"i'lflIldDE, 25 oktober beg:innen we weer.
Er komen rr.omen teel noc;a.l eens V)','lcen, \>Jannee" dé Rnder
1] crlei
Yél '"'i~lnLip8 zi jn , in verband met bespreken valt
eveneml:>.nten.
Kerstvakant ie: 20-12-71 tlm 3-1-72.
Weekend: ?5 en 28 februSli
HH6vak~ntie : 31 maolt t/m 7 a~ril.
1' 1.t,kstcr vakéolntie 22 t/m ?6 mei.
Hem elvaart: 11 en 12 mei .
Zo , hiermee hoop ik 0 von dienst te z~Jn 6ewc~st.
Er is zoveel mogelijk getrac~t, eenheid te schepren in cl
v~kéolnties en d~t Is BBrdi~ gelukt. We hebben precjes ce1ijh
vn~!.nLie met de kleuterschool , volgen de gemeentelijko
richtlijnen vpn Ridderkerk en omliCE~nde ~~mppnte"t dus
we hopen , dat het een uit~onrleri"e blijft om buiten de
vBstggetelde vakanties Uw vRkantie te nemen.
~il~ U dit ook zoveel a]R mogelijk is voorkoman~

Leuke li.edjes:
In de wei daar liep een koe
Boe , boe, zei die koe .
en hi j hapte van heL gr
alsof het lekk ' re puddinc; was
In de wei daar l iep een koe ,
boe boe zc 3 die koe .
In de wei daar liep een paard
Klets klats , deed zijn staart
En hi j hapte van het gras
alsof het lekk ' re pudrli ne was .
In de wei daar liep een p~a r d
kl. e ts kJats, deed zijn staart .

~~
T. v . d . Pol- Huizer

verkeersversjo : Als we cen eindje wandelen eBan
blijven we op de ~toeprand stapn
·.re kijhen eersL rJrt<J.l' 1 inks heel goed
cian nOÖ.r :t'!'!c'1tr; , WRr..t h~HS, daL moet.
Komt. p.r I!cht e:ecn êJ.uto n.:.n,~ cic:m vlue; {\ 'Jcrs;;ckc-n t!:Flan.

~en

Uw medewer~jng bij het verzamelen van D.~.-punten W~ N
verbluffend. Op maandac~iddae vro~B ik de kinderen wat
plinten mee te brengen, omdat onze perculatar het had op
ecgc yen. Op dinsdacavond hadden we vierduizend en 2/1
punten, zodat ik woensdagmiddas alllet apparaat in Rotter
dam kon gaRn halen. Het werkt geweldig, we hebhen heer
lijke koffie, dank zij Uw spontvne reactie.
D~ resterende 24 punten zijn naRr de heer de Hunck geg~Bn,
het was nat'Iurlijk heel weinig, manr ook hij heeft inmidd~lE
zo'n apparaat.
Ook met m~Jn verjaardag is het een fijn feest Bewees~.
Hartelijk dank voor àlle prachtige c~deauG, Mijn auto
is helem~Rl opcefleur~ met nj~uwe hekledingshoezen,
ik kar. l!em prachtig w.:tssen met een goeie sla/S-en-boratel,
en na het " wassen rol ik de borètel op de nieuwe haspel.
Dan ~a ik de plaat beluisteren , dje ik voor de platenbon
heb eekocht. U zi.et, ik l,en onnJ8 verrijkt.
- 17

Helaas moest mevrouw VBn Dijk deze week en vorige w~ek
verzuimen wegens ziekte . Zij pf'cft een f j kse kecloll Lstekj71
tesRm0n met vcr6chijn5elc~ van oververmoeidhoid.
\'Je v.'ensen haar van hnrLe be t erschap toe en hopen haar n
de herfsL\ sku ntie eezond terug te mogen sjen.
Dank aan mevrouw SimonB , die na l::e11 wl"ck van I~umperen
ons weer komt helpen. Ve kInderen zj jn hWll' vertrouwd

De fles8ennctje heeft totaal 471,25

opge~rackL1 welk

be

dratj aan de ac Lie "Oeo ! g~zorld~eià" is overe~wH\k t.
Dank u<'\n rle H. H. wi nkelit:rs, cl ie nt;ll pu n I:hoofd ~el:trCe(llJ lil
moetpn hE.>l,b"ln van al die f lessen on de- sortllerderij .
In totaal hadden we al:lJl oud pftpür 301(. ke, hl,tgl..Gn f 9..1,

opl~verde, de flessen hebben

verd .

dus ~nl het leeuw~n~ppl ee~.e

Het. bezoek van de inspecte lll' J aft:clopetl dinsda~, \~;,lS
voor ons al1emaa~ een fijne stimu]ons. Hij WGS erg tevrerlun
en raadde ons aan , zo door te gAan. omdat het, nnar zijn
deokundige menine t c;oed en fi jn gi ng. Duur 1I10gfsli He toch
wel een beetie trots op zijn, vi ndt U ook niet?

De plannen voor de niewwe BchooI liegen waarschijnlijk

in de beruchte (H/;I.ae,~e) ijskast. 'rlanneer wo d jksgo~dk.eH
ring nu zullen ontvangen, is onmogRlijk te zeC;gen.
We zuljen het rou een poosj e vol moei~n ~Oqïlel1 in ons oude
gebouw. Gelukkie rnaar, dut \vij zulk e I'rim~ ,,,,cl'ksters heh1Je" ,
anders kon dat echt nie t, Jan wnu het gauw een puinhoop.

Met de zesde klns gaan we eeu verkc~r6tafel InaKen.
We willen de plattegrond van Rijsoord uitwerke n op cell
grote LRfel en daür omheen laten we dan een electrisclle
trein lopen, een toekombtheeld misschien, m~~l' wel HanL~ck
ltelijk . Ze ~unnen er nu al hanst ni et afblijven.
De KinderpoGtzegelacti E: hepIt <'lan hest'"'ll i He (: n
een bedrag bereikt van ruim f 900,-- Ecn prochtic resul
taAt dUB voor on~c medemen6 .
Het lijkt on s noe steeds ~invol de kinderen 09 k af en to~
iets voor de medemens, mftstnl de gohandiGnp~e mcdeme~s,
te l n ten doen. Het ~1"'(1l"n en de. dlWd 1Il0G lot! 0-;• • BfllllcliLflan .

We werken weer fijn, ~e hopen zo door te kunnen caan.
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C.Lem .

IJ-puzzel.
1.

I.J ••••.•

2.

• IJ •••••

3.

..IJ ••••

4. • •• IJ •••
5. JJ •• IJ • •
6 •••••• IJ.,

1.

• •• ••• IJ
Bier moeten zeven woorden komen te staan . Allemaal be
vatten ze de letter IJ, maar, zoals je ziet, versprjn~t
die letter telkens een plaatsje.
1. Koude versnapering.
2. Naaldboom • .
3. Boe noemt men iemand, die koppl.& is?
4. V80hten
5. Te baaati~.
6. Omhoogsohietend vuurwerk.
7. Werkplaats van een bakker.

Doe je best.

Ingezonden door Beleen
v.d. Meulen, klaB 6.

Raads el:
Doe het met löe benen, dan beet het ••• • •
Dat doe je vaak, maar niet op de fiets.
Doe het met je bart dan heet het •••••••
dan Op een goed rapport een cadeau of zo iets.
En doe je het met geld dan heet bet ••••• ••
Maar ben je arm, dan beb je net niets.
Raadsel 11.
Twaalf zusjes horen bij elkaar
en elk heeft haar eigen naam
Die zusjes zijn altijd heel ahleen,
nooit zijn ze gezellig tezaam.
Het lijkt me echt niet pretti! zeg,
als de ene komt, gaat de andere weg.

-1

ld.'A S 1.

Wanttvee tegelijk zal echt niet gaan,
zou dat eens het geval zijn
dan raakte heel de wereld in de war.
Dat zou beslist heel mal zijn •••••
Wie zijn het?
Heleen v.d. Meulen, kl.6.

(U8-PU'e'8Ul : 'P.1ooJt~ uv )

t

}-\e-:;; tc Ouders,

WNt E~at de t~d toch snel. net is nu al bijnK herfst
vRkRntie en ik kan me haast niet voorstellen, da~
we nu al weer bijn~ 9 weken op school zitten.
De kinderen beginnen nu al echt aR" de grote school
te wennen, hoewel ~e nog vaak aan de ~leutftrschool
ncnken .
De regels van de Lrote school is VOOl' velen ook nog
een moeilijke kwestie: je m1i.e niet zove(~ l praten,
j
mag niet van j e plants ~onder het gevraagd te
hebben etc.
Ik weet het wel , het i6 een erote overgang voor de
kinderen en ik ben in het begin erB streng op di
dingen , maRr dan kan ik de touwtjes later wnt gnan
vier~l1.

Nou moet 0 nief denken, dat ik alleen manr voor een
boemnn speel in het begin, want plezier hebb~n WP
op zin iljd genoeg.
Mnar het is in het begin zo bel~ngrijk dat de
kindoren met het taal- en rekenuurtje zo vreselijk
goed opletten en daar moet steeds erg e oed op gelet
worden.
Verleden week zijn we nog een· mo~gen op de kleuter
s chool geweest om de dia's v~n het punnekockfptst
te bek~ke~. Dat was e~n féest voor de kindere~ ~
van hieruit wil ik Juffrouw ~onner nogmaals ~~danke n
voor he~ Jetk dat ze ~~arv6o~ op touw hepft ge~~t
en het plezier, nAt me daar aan' beleefd hebben.
Met het BanIer.n van nIeuwe woorden z~n we al een

heel eind opgeschoten. We leren de woorden op steeds
de~elfde manier ann, zoals in de vorige school
krant uitvoerig stond beschreven.
Vorige keer hebt U kunnen lezen, wat de woorden
van de eerste 2 kernen' waren en nu hebben we de
volgende woorden erbij geleerd:

z\."'

.tI

).,3

2

oom - aam - pet - bus - aap - eet, en van de vierde
kern:
wip - net
kar
tol - vaar - •
Daarbij ~~n ook nog de volgende woorden geleerd:
en - een - de - ik.
We kunnen met deze woorden al hele lellke zinnen
bedenken:
k ees cet een vis.
kees ~n de ~ap.
e&n aop en een mu~.
jk vis en ik vaar.
We kunnen ook woorden aan elkaar breien tot een Croot
woord n.l. Rchoolbel - school hoek - school~s - - visnet.
De 7e z innen en woorden worrien in een Gpeci a al t~"lschrift
gemaakt en de kinderen doen dat erg grang en heel
mooi, want he t kRn zijn dat de juffrouw pl~atjes of
t pmpelR uitdeelt.
De stempels die de kinderen krijgen zUn aangepast
nan ~c tijd vnn heL jaar. Zo hebben we stempeJs van
de herfst, winter, voorjaar en zomer en daarnaast
ztli er ook nog stempels van de fabeltjeskrant en dia
zijn hele~~al het ejnde:
~

uuk ge e f ik zelf Dl wel e r ns een dictee oP. waarbij
gllr woordsLroken va n de muur wor~en geha~ld en de
d noe ren z.elf él 1196 uit htln hoof~l I)loet~n OPSchl'ijven.
Délt j s \oor s omlnige kinderen nog ...el etlns een rnoejlijke
kW8s t i e, mlnr door s~eodG te blijven oefenen. ~ul1en we
e r he!lii wel komp.n.
V9nui t deze woorden t.ijn we a l bozig nieuwe woorden te
mH!c en door b.v. de eerste .letter t e verancle"~n'
ûe woorden met een streep erotlder zij·" de ""oorden \I.ie
.....: klsElsi l.il ol geleerd hsLh ê n)
-,,- i f:.
ees
::-r.m
mis
niees
K.: m
lis
lees
1 r( m

mus

küS
lus

li ..! t. kom t er llij deze 6~ reningen op aun, dat
lL e e n hp.leboe.l letters afzonderliJk kunnpn
~ at

de kinderen
lezen en
oefenen we ook. heel ve pl meL de letterdoos.

Hoe de
rnake n,
....onder
die ze

kindE'l'en al zê~lf proberen om nieuwe woorden te
ku nt U ~ jen aan de volgende zinnetjes, die
mUn hulp zijn genlliRkt. Onder de nieuwe woorden
zelf hebben geprobeerd te schrijven, zal ik een

Gl reep

?et~cn:

oom

room

I2Qt

\K S I't IfY' de k ar\
fra nnie
rOom
\ k moa k



fI'€et.

00 rY1 ~ 1: en boe~ \
Bij de leers t ofkernen horen natuurlijk weer de verhalen
en de fi l mstrokpn. BU de woorden: oo~ . sam etc hoort
het verhaal en de film over de dierentuin en bij de
volgende verhaal gaat Ilet allemaal over spelletjes .
We maken bij die woorden wear de oefeningen iit het
werkblok en U hebt gem erkt , dat daar steeds veel
h erhal i ngsoefeni nge n bijz i tten , zodat de kinderen de
wo or den stpeds beter l eren kennen .

i

"2...

\\\
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'J en

LLY'
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Ik ben-

een

aB

En Ko e s 6c hr ijft dan dat h~ e ~ n ~Rp is. Nou, dat ~al
h ij da n zelf wel het beste weten.
Dez.e m;;lnnd zijn we ook a i n d e f:chri.ifmethod(' bee;onnen.
Je ker~ tv o kantie schrijv~n we het blokschrift,
omdat de kinder !: n het lezen ook moeten leren aan de h rUld
van he t blokschrift. Als dp letters goed door de
ki nd eren worden gekend kunn~n .we paR beginnen met
het schuinGch~{fl en dat is m~ ~ stal na de "kerstvakantie.
De kinde re n hebb e n allemA a l e~n schrijfAchrift, waArin
op elke bladzijde bovena f n ee n. regAl stLaL voorgeschreven
en nnd a t ik iet eerst ook op het bord heb voorgp.d~ a n
güü n de kindel'Pll ar.. n hf>t vlerk. Natuurl~ik doen we
rl at klaesi k;..\8 1 woord voor wo ,J!'cl tegel Uk t want élnricr~
z ijn er mi6 ~ chien wat kinderen e~neierl om de blad~ij
z o cnel m0 8elijk af te knoeien, want kinderen vinden
he t prachtig om lets zo vlug mogelijk af Le hebben
zouder daL ze in · de gaten h~bben déJt liet ga at om
Z~ n etjes mo~elijk.

kinderen, die nog n i et zo ver 7.ijn pakken een
r ekenspel, di q b.v. nog oefent in het tellen of het
Ie tten van de cijf~rs bij alJerlei hoeveelhenen en
door het klassjkaal oefenen leren zij de sommen later
vanzelf wel.

D~

We zijn ook al eens gaan klokkUken. We zijn bezig met
rl~ hele uren te leren. Op een blaa dje krijge ~ de kind8 ~ e
ec n anntal stempel~ van eon klok zonder d~ wij z ers
en we maken daar de wijzers in en Rchrijven erb~
hop. laat het is.

To t

D~ tekrnop d r ~ chlen wor~en l ?ok steeds moeilijker.
zijn nu ~e c~~er6 van 1- t/m 5 aan het leren.

We
We
Er
\,re

maken ook af en toe al eens wat sommetjes.
stél.an b.v. Ol ons rekenblok ? e c ndjE's en dA.<tr möKen
drm nog (' eelldjes bij en I. w_e schrijven er onder:
2-12=4

Voor sommige kinderen ~~n deze sommen die we klassikaal
maken erg gemakkel ijk, maar ,als de kinderen uit de kast
moeen kiezen, dan kunnen ~eze kinderen, die al echt
zelf sommen kunnen mnken een kAart pakkp.n me t sommen
erop, die ze dan geheel ~elfstandie maken.

Later leren de kinderen ook nog de halve ur e n en de
kWArtieren.
Deze maand hebben we ~eer een kind in liet ziekenhuis
gehad en wel: Berry. Ze heeft hRar amandelen l a ten
knippen en gelukkig gaat het weer goed met haar.
We hopen haar na de hûrfstvakantie weer gezond bij
ons terug te zien cn wilJen haar van hier uit nog
ven harte beterschap toewensen.
Ik wens U epn heel prettige herfstvakantie met Uw
kinderen toe en hoop ze weer allemaal in gezondheid
na de vakantie terug te ziell ~

Juffrouw van Peursem.
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