Kleuter s chool

"De Kinderkaravaan " •

•,llerlei nieuwe ..
Wanneer ik dit krantje schrijf is h9t ninuwe school
j:.la::- alwaer ruic drie \.,.ekon cmd
llcc gant zijn gewone ganG~tjc en DO~S ie het mOE
l~jk te bc~cffen d~t we heuG ZCL weken lDng ccn hecrl~jkc
akall tie h \~bben gehad.
v!c ~;arerL blij Et i Ie kleu t.el"S na l';e vCLlmlt tie \:eo1:' in goed
gezondhei' te ontv~ng en. de ~in Dl mot mear ~in ~n vreu
de dan :ie and o:'. nl[,r.l hE't ;is ool~ a) ti.i'~ weer evèn wennen.
7.oa16 U gehoord heei'\. wat; juffrOUW Hoogland nog niet ' pre
cnt. Al ûpoerlig nu
\1, I
de laQtst.c schooldag werd
,!,C ~ick .. (ziei:.f;c
~ \
van Pfeiffer!) en aangezien
da t een vervolende
~/\ ~ en langdurige ziekte is, heefL
ze niet veel van
?Lw'--'1 haar vakantie kunn'"n
genietp.ll. ~lS · di ' ;;ï.Á.~)IB(;r((
krantje uitkoml., is ze
misschien \i/cer
\ I};-",~
h L' p
voor halve dagen op
school, maal' \'le
~t....,JJ
~. "
wensen haar j n ieder ge
val noe; algehele I . ~\~I
J~L. ~ I be tersch.<>p toe en haper
d~t ze spoedig I J '
.
weer helemaal opgeknapt
iG, zod<lL :te de
nieu\~e 1 e klas . . . eer over kan

Gv:.

Lvi
we ~ll
'

[IlJ

uemen .
Dankbaar
zijn
voor mevr. v.d. Pol-Huizer
die Gelijk voor
Î'
"
juffrouw Hoogland in kon
vallen en de
~
!il
nieuwe l(leintjes de ee1":;te
weken kon begelÇ~~,----, " I" Verge l eken bij vorige jare
waren de eerste dagen vrij rustig. Veel huilen was er ge
lukkig niet bij en de meesten z.ijn al aardig gewend. Als
juffrouw H~ogland weer tcrJgkomt, zal dat voor de ~eeste
kleuters '<lel weer even moeili jk zijn. Zo pas op school en
dan alweer een andere juf, dat is voor de kleintjes een
hele overgang. Haar ik ben ervan overtuigd dat dat pro
hleem ook na een ~aar dagen weer helemaal opgelost zal
i j n.
Niet al l een juffrouw Hoogland W8S ziek, maar ook
Gerda den Ouden uit klas 2. Zij heeft ruim zes weken in
het z i ekenhuis moeten verblijven voor een operatie aan
haar been~ Gelukkig ia ze nu w~cr thuis, "1 gaat het lopen
nog wat moeilijk . We hopen met elkaar , dat ze weer spoedL
h~ l e m aal genezen zal zi j n .
-1
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Dan is er nog ie~and die weer helemaal beter ir;
'\
nl. juffrouw R061en.
We hebben in elk krantje aan haar gedacht
\
en U weet, dat ze veel telr,urstellingen te
(/ ,~\\~'I, ~
verwerken heeft gekregen. Eind juni, op het
.~.(' ( .. \){'
pann0ko e kenfe eot reed ze nog in een invalide~I\~
wagentje en nu, ruim zes weken later, is ze (c;9;' ~)
voor 100% genezen verklaard. Dat Juffrouw
-l(
Rosien bli.j is, dat ze nu, na ruim een jaar
.'.~
liggen weer werken mag, kunt U zich wel voorstellen.
N\1 is ze elke dag bij ons op schoolom de praktijkervaring
w~er op te halen. De kinderen en wi j vinden het heerlijk
dat ze er weer is en nu weer met alle enthou&iaRme haar
werk kan doen.
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Dat was voorlopig wel het belangrijkste nieuws.
Voor veel ouders van de 1e klas is dit krantje nieuw.
We ho~en U hiermee van het wel en wee van onze school op
de hoogte te houden. Ve rder hopen we dat Uw kleuter een
l~eel fijne tijd bij ons op school zal ~ebben van veel Ie
ren en veel plezier en dat we met U als ouders een fijn
kontakt zullen hebben. Mocht er iets zijn wat betreft
Uw kleuter of de school in het algemeen, komt ij dan met
ons praten, U bent altijd welkom.

Tja, en dan hadden we nog het pannekoekenfeest.
Dat is ook een geweldig festijn geworden. Gelukkig, dat
het weer goed was en ook de optocht door kon gaan. Hoe
vond U al die clowntjes? Het was beslist een succes en da t
hadden we te danken aan U. Wat hebben wij een moeders
met fantasie en nijvere vingers in Rijsoord.
Dank zij Uw hulp en mede .....ez<king hadden wij een honderd
clowntjes om gezellig feest mee te vieren.
Reel veel dank aan de moeders , die voor ons pannekoeken
gebakken hebben. Ze waren heerlijk en alle 360 panne
koeken zijn schoon opgegaan. Ook veel dank aan de moeder
die ons die dag geholpe~bben
Ze hebben geweldig
v~el werk verzet en hun en
thousiasme werkte
gewoon aanstekelijk.
E~n moeder .....erkte
zo hard, ze wilde aRn
de kleuters voordoen
hoe de rd nde-rnia
genomen moest worden,
o.a. door een band
kruipen, dat ze van
puur enthousiasme in
de band bleef ste
ken en er met man en
macht uitgetrokk~
moest worden.
Nogmaals voor de-ll
e moeders heel hart~
lijk dank.
/
U bent voor ons die
dag een geweldige
steun geweest.

~o 1.

-;1

xxxxx
Wat geweest is •••••
Voor het vergeton word t willen "Ie alle moeders ~ heel
hartelijk danken, voor de poppenwas en het verzorgpn van
onze planten en dieren. Het za~ er allemaal weer piekfijn
uit.
Ook heel veel dank aan de moeders, cUe ons bijGe3tu8n
bE.'bffiC., ._
~ om door de grote SChoonmaak." heen te wor
"7) \ ~
-'.
stelen. Di.'\nk zij hun f<'lntasl:ische üulp
~(h
.~
waren we vrijdagmidd~G om 5 uur kant en
klaar. Zelfs nu, ruim een ma.nd ua d, va
C<!At:>Y\..;C5'
~ant ~e ruik en z: ie je n~g hoe ~choon alles
~
1.s •. Zonder Uw hulp was nat nool. t ,z o voor
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elkaar gekomen.
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vertellen we U nie ~ .
dia's gemaakt van
U allemaal uitnodi
kijken op donderds[
om half twee.
zijn van harte

~

__ A.
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Het wordt geen offic1ele m1daA t maar zo gezellig
een bijeenkomst op kleuterstoeltjes.
Als er ouders zijn, die ook dia's gemaakt hebben, mogen
we die dan lenen van U1 De dia's ontvangen we dan graag
maandag 20 september (de kleuters kunnen ze dan ook beki~l 
ken) en vrijdags krijgt U ze weer terug. We zeggen tot U
allemaal : tot ziens donderdagmiddag ~ september.

P.s.

E~n van de moeders heeft haar bord van het pannekoe
kenfeest nog op school staan. Een soort chinees bord met
twee grote vogels. Van wie??
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Kweke l ingen.
U heeft waarschijnlijk wel gezien dat we
weer nieuwe kwekelingen hebben.
Juffrouw Lenie Otto en juffrouW Gerda Lems
uit Slikkerveer en juffrouw Annelies
Tameeris en juffrouw Jacomien Weijers uit
Rijsoord.
Ze komen a l lemaal van de kweekschool de
Voorpost uit Rotterdam.
We heten ze nog heel hartelijk welkom en ho
pen, dat za bij ons een fijn en plezie
rig jaar zullen hebben.

wilt U dan a . u . b. niet roepen van Kom maar1 •••• •
maar zelf even aan deze kant van de school komen staan .
Doet U dal niet , dan ontstaat er een levensgevaarlijke
situatie. Ret is nu eenmaal zo, dat als kleuters mamma
zien , ze nergens meer op letten en zo de straat over~teke".
Het beste ia, dat U aan deze kant van de school komt
staan, er is immers ruimte genoeg? Mogen we op U rekenen ·
++++++++++++++~++

Nog een vriendelijk verzoek.
Wi l t U a . u . b. de melkkaarten maandags ad dinsdags meege
ven . Mocht U dat vergeten, dan kan het eventueel nog wat
later, maar liever in 't~van de week.
De sch oolgeldzakjes
ontvangen we het liefnt
binnen een week terug.
Probeert U ook hieraal
te denken?

Een paar verzoeken.
Wilt U Uw kleuter op woensdagmorgen a.u.b. geen beker
drinken mee naar school geven? De andere kleuters drinken
dan ook niets en ons devies is : Allemaal drinken of
niema nd. Wilt U er aan denken? Dank U.
Nu de kleuters alweer een paar weken op school Z1Jn willen
we U vragen of U Uw kleuter niet meer in de klas wilt
brengen, maar alleen naar binnen sturen. Ze zijn nu al
aardig gewend en ook op deze manier proberen wij de kleu
ters een zo groot mogelijke zelfstandigheid en zelfver
trouwen hij te brengen.
Wilt U ons ook hiermee helpen? Bi j voorbapt onze dank.

Vreugde-verdriet-vreugde-verdriet-vreugde-verdriet.
volgende bladzij.

Welke moeders willen wat nieuwe jurken maken voor onze
poppenkastpoppen? Die zijn echt wel aan vernieuwing toe.
De kleuters~elen altijd met die poppen. Als U wilt hel
pen, geeft U dan even een briefje mee? Eventuele lapjes
hebben wij wel voor U.
De nieuwe straat.
Het is wel opgeknapt in de buurt van onze Bchool. Een
stuk rustiger nu er geen verkeer meer door de straat
rijdt . Wel hebben we nu één dringend verzoek: Als U 60ms
1n de Vlasstraat aan ne overkant staat t
'
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We hopen, dat het verder heel goed met
je zal gaan en dat jij en .je man eind
,_\\,J \/\
januari een welgeschapen kindje mogen
\ t~~ . l? ~~~. ontvangen. Missen zullen we je zeker en
'l'~
reken erop, dat we het nog vaak over onze
) .~-r":.~~
'-J~ ~
./ r .
juffrouw Baay zullen hebhen.
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a~~cheid

zal. zeker nipt ongemerkt
gaan. Vr~jda8 1 oktober zal de
laatste dag zijn, dat juffrouH BAay op school is.
Het is de bedoeling dat er 's-morgens met de hele school
afscheid genomen zal worden èn 's-middags speciapl met
pn van de derde klas. Voor dpzo ~iddag willen we ook sllr
moeders van de 3e klas uitnodigen. (Vanzelfsprekend zijn
ook vaders, die net Vrl j zi jn • ..,eIkom) U wordt verwacht
vr· . "
.dagmiddag 1 oktober a.s. om 2~.
(De kleuters komen op de gewone tijd op school.)
.

Het

voorb~J

Wat we precies gaan daen moe~en wp nog uitknobbelen,
't is trouwens toch een verrassing, dus ieta vertellen
doen we toch niet.
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De moeders van de andere klassen die van juffrouw Baay en
haar man, die er ook zal zijn die dag, afscheid willen
nemen, worden om hal vier verwacht.
We hopen dat we met elkaar juffrouw Baay een fijne dag
kunnen aanbieden. waar ze voor altijd hele fijne herinne
ringen aan zal hebben.

Tot slot: U vraagt zich nu af, wie komt er als nieuwe
juf in de derde klas?
We weten hat nog niet. De tijd is erg kort en er is met
het bestuur afgesproken, dat voorlopig als tijdelijk
leidster, mevrouw v.d. Pol-Huizer de 3e klas zal over
nemen. Een oude bekende dus, we zijn blij, dat zij ons
ook dan weer terzijde staat. Zodra er een nieuwe leidster
benoemd is, laten we U dat weten.

',l. J.
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Nieuw S uit klas 1.
Hier is het eerste schoolkrant je voor de kinderen
van kla s 1. Dinsdag 17 ert woensdag 18 augustus stap
ten bij elkaa r 17 nieuwe kleuters a Bn de hand van hun
moed e r de
Kinderkaravaan" binnen. F;r wa ren kinderen,
die vrolijk a a nkwamen en door al het nieuwe dat ze za
5 en hun moeder zo vergeten waren. Bij een paar anderen
gi ng h e t niet zo gemakkelijk. Mi s scbien heeft het ook
sommig e moeders moeite z ekost hu n kleuter voor een groot
gedeelte va n de dag Ran een vreemde toe te vertrouwen.
Gelukkie zijn we nu door de be~:ilt
tijd heen en zien we bijna allemaal
blije gezichtjes als de school
deur opengaat. Ook voor mij was het
moeilijk ineens met een nieuwe klas
kinderen te beginnen,
al was ik niet helemaal
vreemd op de Kinder
' \ \'~~. karavaan. Haar in een
\~
paar weken ben ik al zo
,I \
aan de kinderen gehecht,
dat het niet meer mee zal
vallen om zo maar weer straks te
vertrekken. Natuurlijk hoop ik voor
juffrouw HooglRnd da t zij
zich vluS weer goed genoeg
zal voelen om de klas over
te nemen. Wij praten daarom elke da g wel even
over haar, zodat de kinderen goed weten, dat ze over een
poosje hun "echte" juffrouv krijgen.
Voor de meeste kinderen is het naar school gaan een
enorme overgang; kleuters, die eigenlijk de gehele dag
in de omgeving van de moeder waren of veel vrij buiten
specIdeli, worden ineens in een vreemde omgeving gebracht
waar ~e onder vreemde leiding met vreemde kinderen moe
ten spelen met vreemd speelgoed.
Gelukkig waS het de eerste weken mooi weer, zodat we el
ke dag VIel een poosje konden buitenspelen.
De "kJeintjes" moeten die eerste tijd ontzettend veel
leren en ik kRn me voorstellen, dat die kind e ren ~-mid
dags bijna omvallen van vermoeidhejd.
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Nu iets Over de groep.
Zoals ij hjerboven al gelezen hebt, zijn er qu 17 kin 
deren in de eerste klas.
Dit js zoals ij zult begrijpen een ideaal klasje. Het
werkt geweldig leuk in ~o'n kleine sroep.
Vooral de gesprekjes zijn erg gezellig en iedereen komt
aan de beurt. Ieder kind kan voldoende aandacht krijgen.
'sMorgens ala de kinderen in de klas zijn komen alle kin
deren in een kring om me heen zitten en dan komen de ve _
halen los. "Juf, ik heb een nieuwe broek", "Juf, mijn
moeder is morgen j a rig", "Juf, onze hond is wege;elopf'n",
enz.enz. Als iedereen dan zijn zegje gezegd heeft kun
nen we gaan beginnen.
Natuurlijk zal de groep langz~amaan groter worden, dOÓl
de kinrleren die dan vjer jaar zijn geworden.
Een van de eerste dagen hebben we ook een rondgang door
de hele school gemaakt. We bekeken de twee and e re loka
len, het kamertje van de juffrouws en de W.G. 's.
To~n we over de gang liepen, vertelde i k, dat de kin
deren daar niet mogen praten. Met een heel verbaa sd ge
zicht zei één van de meisjes: Bi j mijn moeder mag je
best pra ten in de gang hoor! Zo ziet U dat er op schoo l
heel veel dingen anderb z i jn dan thuis.
De kleuters maeten er ook aan wennen, dat ze per groep
worden aangesproken. Zeg ik b.v. "de kinderen dJ.e a an
de tafel bij het raam zitten, mogen bij mij kome n", dan
blijven ze zitten, of ze vragen: "Ma g ik, juf, of de daT,
persten van andere tafels komen naar je toe.
Maar nu na een paar weken hebben we al heel wat geleerd
We hebben getekend, eeplakt,geprikt en ook al met een
echte (kleine) schaar geknipt. Heerlijk vind ik het,
die stralende gezichten te zien a]s ze de school uit
stappen met een door henzelf gemaakt werkstuk.
Ook hebben ze al aardig wat versjes geleerd.
Iedere keer zullen er een paar in het krant
je staan. Als we 's-morgens komen zingen we:
Dank U voor deze nieuwe morgen
Dank U voor deze nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.
(zorgen is uitgelegd als verdriet.)
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V;'!urtje stoken, papje koken ,
Ook leerden we:

en

h ap hap hap, op is de pap'

Hoger d~n de blauwe luchten
en de sterretjes van goud
woont de Vader in de Hemel
die van alle kind'ren houdt.

~ntuur'4jk zou er n06 veel meer te vert~~lon zlJ n,
oval" de éerste weken von Uw kleuter op SGhool, maar dan
IOU ~lao · 1 teveel plaats in beslag nemen.
Tot slo t hoop ik, dRt Uw ~ind een heel fijn~
"egemoei; gse.t. op kleuterschool "De K:inderknr

God, die alles maakte
de lucht en It zonlicht blij
de Hemel, zee en aarde
zorgt ook voor mij.

\1

Een paa r r,ewone versjes:
Alle eend j es zwemmen in het water
falderalder i ere, falderalderiere,
Alle eendjes zwemmen in het water
falderalderalderalderas.
en

G.M . 'v.d . Vol-Huizel' 

\\\\r/t[~~
---==-

\

\1

~-.

Huup,huup,huup,mijn paar dje
er is niemand thuis
dan mlJn kleine zusje,
die past op het huis.

en

Schaapje, scha apje, heb je witte wol,
ja baas, ja baas, drie zakken vol.
~.,
~en voor de mees t'~
er en een voor d e vrouw,
~'n voor het kindje, dat bibbert van de kou.
SChaapje,schaapje, heb je witte wol,
ja baas, ja baas, drie zakken vol.
-10-
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NIEUWS

UIT

KLAS

Jazeker, er staat nu klas 2 boven. Dat is wel een
ding om trots op te zijn.
Een reuze fijn gevoel om niet meer bij de kleintjes te
horen. Zoals op de eerste dag een kleuter uit onze klas
zei: (toen er weer een 1e klaösertje in z'n blote bil
letjes uit de
kwam) "Gut, wat een uppies, ze kunnen
nog niks". Ja ja, hier spreekt de wijsheid.

D E J A H 1 GEN.

"'.C.

Fijn, dat onze klas er weer is, één is er nog met vakan
tie. Gerda den Ouden hoo~t over eeD poosje ook weer te
komen, en we hebben een nieuwe kleutrr, Msud de6ilf.
We hopen dat Maud,.al.is heL aIlem~al nog wat
,
vreemd, heel spoedÁg 1n onze klas 1neebUrger~ ~
"
..
\ 0'"
za 1 z1Jn.
We hebben er weer echt zin in om te wer-I/I f0.( ...
ken en te spelen en ik hoop, dat ookF-~
V"" U
het komende schooljaar een fijne ,.r'
'I
en gezellige tijd zal worden.
\~"
".
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Naar de verhalen van de kleuters
te horen, hebben ze allemaal ecn -j!,
\ ~ ) , )
fijne vakantie gehad.
~ . \ /\
Eén is er in Amsterdam geweest. Hij
~
heeft Hippies gezien, met zulke ( ...., ij
zend op zijn buik) lengeharen. een
~ll
heleboel ringen en armbanden om en gekke~
kleren aan, met froemels.
~ I
"Wat deden die eigenli jk, moesten die niet werken",
/
''''as mijn vraag.
Antwoord: "Nee hoor, die hippies krijgen geld van de
schaatsmappij.

De f eesten beginnen nu
te komen.
J ariG zijn geweest of
uIlen nog worden :
10 augustus
18 ti

..

29
31

11

11

11

"

2 septomher
13 "

14
2'2

"
11

l'

"n

Gijsbert Nugt~ren
Peter WasGi!
Peter Maa~kant
Jozipn Huizer.
Lineko de ~/Bard
Eddy S.chop
Johnny AlblRs
Carel Versl.eeg

Alleman] nog en alvast van harte gefeliciteerd!
Al deze kleuters werden en worden vijf jaar.

------?1}Î

Nog een leuke opmerking, op de ochtend na het Bijbelver
haal van de Schepping, bij het buitenspelen:
I'Zeg, Juffrouw Hosien, wie zou nou toch die mooie blauwe
lucht geml:lekt hebben?"

Natuurlijk zijn we gelijk weer begonnen met nieuwe
liedjes. De ee~biedige versjes die we erbij geleerd
hebben zijn:
Als eerste een Eneels liedje:

Walking with Jesus.

Walking with Jesus, walkjng all the way,
walking every day.
Walking with Jesus, walking with Je6us alone.
Walking
walking
Walking
Walking

in the sunshine, walking in the shadow
all the way, walking every day
with Jesus
with Jesus alone.

Nou, zeg het eens.
"Hi, ik weet wel hoor, onze lieve Here Jezus".

U merkt wel, dat wij elke dag van Uw kinderen geni etert.
-12

Het betekent: Wandel met Jezus, wandel heol de weg,
wandel elke dag, wsndel met Jezus alleen.

Wandel in de zonneschijn, wandel in de schaduw,
wandel heel de weg, wandel elke dag,
wandel met Jezus, wandel met Jezus alleen .
Verder:

Eens brachten de moeders.

Aja Kabaja .
Aja kabaja , kabinebinebom,
Zagen , zagen, de meisjes vragen,
Aj~ kabaja kabinebinebom,
zagen, zagen, de boom valt om.

~cns

brachten de moeders hun kinderen tot Jezus ,
Toen spraken de discipelell: Gaat weG van de ileer.
Kanr Jezus. zag ze heneneRon en JplRk ze 0 zo vrie~d'lijk
aant
Laat, 0 laat de kinderen komen tot Mij .
Want Ik zal z'ontvange~ C~ in Mijn armen nemen,
Ik z~l de lamm'ren een Herder zijn, 0 j aag ze niet
yan Mij
Elk kind dat Mij zlJn hartje geeft
zal i~ waken, dat het eeuwig leeft
o laat, 0 laat de kinderen komen tot Mij.
++ ... ++

Eentje Beentje.
beentje, dobbelsteent~~e~.____~
sliep, sch3ur en mes,
lIonderddll izendzes.

~entje,

Orzegversje Tingeling.
Tjngeling (ene oor) Hie is daar (andere oor)
Oma. (ene oog) Opa (andere oog)
Draai de knop maar om (neus)
Voeten vegen (bovenlip)
Kom maar binnen (mond)

Gewone liedjes.
Na de vukanLie hadden we cen gesprek uver de rujmte
vaal't, Jat pr twee mannen op de maan waren eeweest
en det er '&n met ~en touw achter de raket aanvloog.
~e hadden ook allemAal rujmtegakken ean (pruimepakken,
volgens een kleuter). Naar aanl~jdinB van dit gesprek
dit liedje:
We gaan na~r de maan, trek je Duimtapak maRr aan.
~iat zullen we daar gaan drinken
Munncbocola
En als we met. z'n allen 8aan
dan wordt het volle muan .
~
ZeL de r~ket op het dak van de flat
Zet je bad dan maar in de raket
Brr,hrr,brrr, mannetje op de m~an
Wil je op me wachten want ik kom

14

Tot de volgende keer.

D.Ronner.
+++++++~+++++ f+++
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Inmiddels zjjn we het ni~uwe schooljaar weer hard aan
de slag gegaan . Zo leerden we o.a. de volgende versjes:
In het begin lag de Harde verloreh,
in het begin in de duisternis.
God sprak zijn woord en het licht werd geboren
't Licht dat vandaag onze d~g nog is.
In het begin is de aarde gekomen,
in het begin uit de diepte der zee.
In het begin kwam het gras en de bomen,
bloeiden de bloemen en graasde het vee.
In het beg:in zijn de st.erren g.3an branden,
in het begin kwam de zon en de maan.
Boven het land en de zee en de stranden
wijzen 7,j j wegen en tijden aan.
en:

Vader, bij 't heenea an
eeef ons Uwen zegen
Laat ons mpt blijdscnap
Nu weer naar huiseaan.
\'/aak over ons 0 Heer
als de nacht weer komen gaat
totdat het licht breekt aan.
Als Eewoon versje leerden we :

Jan, mijne man wou ruiter worden
Jan mijne man die had g~en paard.
Toen naM hij de kat
trok hem aan zijn staart
Toen had Jan mijne man een paard.

v-:",

~'~
n
h·~Á~

hee~~
van de

Verder wil ik 0 allemaal
danken voor de goede verzorgin
planten , die in de vakant je
weer een totale gedaa~teverwisseling hebben ondergaan.
Ze staan er allemaal heel fleurig

lijk be-

En Nu •••• •
Tot slot nog een stuk j e, waar ik misschien mee had
moeten beginnen, maar wat voor mij eigenlijk ver
schrikkelijk moeilijk is.
Dit is nl. voorlopig de laatste schoolkrant,
waar ik in schrijf als de juffrouw van klas 3.
Na ruim vijf jaar in Rijsoord gewerkt te hebben samen
met Uw kinderen, ga ik mij nu voorbereiden
om eind
januari voor ons eigen kind te mogen zorgen.
Uzult er wel een beetje kunnen inkomen dat, wan
neer je vijf jaar werkzaam bent geweest in de "Kinder
"K araVaan" afscheid flemen en weggaan niet zo gemakkelijk
is. En dat komt ook, omdat ik me, dank zij U allemaal
een beetje Rijsoordse ben gaan voelen.
U heeft me Uw kinderen toevertrouwd en daar ben ik ij
heel veel dank voor verschuldigd.
Ik heb ervaren hoe fijn het is om te werken voor kin
deren , samen met hun ouders, samen met je collega's,
waar je goed mee op kunt schieten.
Vast en zeker zal ik dit all emaal niet gauw vp.rgeten.
Maar aan de andere ka n t is he t ook heerlijk om nu
samen met mijn man de voorbereidingen te mogen verrich
ten voor ons eigen kind je .
Veel heb ik ook te danken aan juffrouw Ronner, met wie
ik al die jaren erg prettig samengewerkt heb en die
mijn fouten en tekortkomingen altijd aanvulde.
Ik hoop van harte , dat j uffrouw Ronner, juffrouw Hoog
land en mijn opvolgster een net zo prettig team zullen
vormen als in het laatste jaar.
Ook dank ik het Bestuur heel hartelijk voor het in
mij gestelde vertrouwen en alle goede zorgen.
Gelukkig maar, dat het afscheid niet al te definitief
is, want op de Kerstfeesten, ouderavonden, kijkavon
den enz. hoop ik toch echt present te zijn.
M~sschien kan ik U allen 1 oktober nog persoonlijk

bedanken.
T.Ritsema-Baay.

~~
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Geachte Ouders,
Allereerst allen, die in de zomervakantie ons
bedacht hebben met ean ansichtkaart, hartelijk dank
daarvoor. Zelfs in JO~8oslavië worden we niet ver~eten.
We mochten de n euwe cursus starten met allen,
die ook voor de zomervakantie wee gingen, aanGevuld
met nieuwe lcerlûngen in de 1e kl as, enkel e nieuw
ingekomen en en natuurlijk zonder de vorige zesde
klassers.
~en reden om even dankbaarheid ui t te spreken, want
als je in de zomervakantie de krant openslaat, dan
moe t je wel haast denken: "Wanneer is het er eèn -"an
onze school, die niet meer t.erugkomt".
Gelukkig, we zijn er a l l emaal weer.
Helaas moest een van de l eerlingen van klas 1 al
~auw worden opgenomen in het z i ekenhuis . Theo, kom
weer gauw terug , jongen !
Voor hen, die nog niet met de regels van de
school op de hoogte zij n , vol gen hier nog wat belang
rijke punten :
Onz e fietsenstalling is nie t groot. Daarom moet
het aantal leer l ingen dat op de fi ets komt, enigszins
beperkt worden.
De grens loopt a l s volgt . Allen die wonen binnen de
cirke l Mauritsweg (tot no 100) Vlasstraat, Nico v.d.
Laa nstraat, Pruimendijk,Hijksstraatweg (vanaf Pruimen
dijk tot aan de Lngendijk) lie f st lopend komen.
Behoudens de kere n , dat ze naar zwemmen moeten, dan
komen ze natuurl ijk wel op de fie t s .
Niet eerder dan kwart over acht of kwart over
é é n op s c hool. Sommigen zijn zo leerlgierig, dat ze
al op het plein staan, als ik nog in mijn pyama sta.
Dat hoeft niett
Overs t eken bi j de klaaroversI ! Niet smokkelen en
ho nderd meter eerder toch al oversteken.
O ~ze verantwoording is voor de zebra, niet voor hen,
d~e dan toch nog op andere Dunten oversteken_

De Ouderbijdrage: Die is per kind f 1,- per maand,
V-erschuldigd voor 10 maanden per jaar.
Bij 2 kinderen uit een gezin f 1,5 0 , bij drie f 2,
en bij vier kinderen f 2,50. per maand.
Natuurli jk ma g U bet gehele bedrag ineens betalen,
of per giro of per bank.
Laat U ons dit wel even weten, het bespaart een hoop
werk .
Nieuw materi aal .
Van de gemeente Ridderkerk hebben wij bericht ont
va n 8 en , dat wij mogen overgaan tot de aanschaf van
een schoolrndio, een nieuwe methode voor natuurkunde,
voor muziek, compleet met instrumenten, en een zgn.
wereld-orientatie-eentrum, knartsysteem - met bronnen
" :~lOek.en. Alles tot een gez~menlijke waarde van ruim
j6500 ,-. 0 ja, de -piek-up met platen zou ik vergete n ,
die hoort bij de nieuwe methode muziek.
Dan is, en d~Rr zijn we erg dankbAar voor, in 1i jaar
tijd na[.euoeg alles verni eU\oJd, beh,ü ve de rekenme tho
de, die niet Ran vervanging toe was.
Ret past mij het hestuur, dat zo vlot haar medewer
king heeft 8egcven, harlelijk te danken .
Het geeft zo prettig onderwijs, met dat aantrekkelijke,
nieuwe materiaal.
Ook voor de kinderen is het heel fijn om met mooie
nieuwe dingen te moZen werken, het geeft veel meer
volàoening op deze wi j ze.
Voor het moment weet ik. geen nieuws.
Mochten er nog belangrijke dingen zich voordoen,
dan hoort U nog van ons.
Hebt U klachten, kom gerust, hebt U voorstel
len, laat ze ons weten. Helpt U mee te zorgen voor
een prettige relatie tussen ouders en school, de
voorwaarde tot een vrüchtbare leertijd.
C.Lem.
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klas 1
Beste oude rs,

Dinsd a g 17 a ugustus was het dan zover. I k mocht
24 nieuwe kinderen op school begroe te n en i k ge l oof
dat i k wel net zo zenuwachtig ~as al s d e ki nrleren.
Dit jaar zijn de kinderen niet gelijk op s choo l
ontvnngen, maa r in drie groepen en i k be n me t die
groepan om de beurt de s chool door g e we e s t om Rlles
te bekijken en kennis te maken met h et a nd ere pe rs onp el,
zodat de kinderen gelijk wisten, wie e r al le maal hi e r
op school ronrl spr ingen.
De kinderen mochten dRa rna ee n pl aa t kleu r en me t
hun eigen viltstiften of kleurpo t lod e n . Z e k r ~ge n
n.l . allemaal hun eigen mot e r i a a l en da t WD S wel
het einde voor de kinderen an z e z~n e r ook vr~se ~ . ijk
zuinjg op.
Dit jatir gasn we zo veel mogf!11jk een s pe el l e eddns
benaderen en dat is met zo ' n kiein aanta l ki nder e n
ere goed mogelijk . We bpzit ten op school ook a l het
materiaa~ voor een speellee~kl~s pn dit j a8 r hen ik
ook met een nieuwe leesmethode be gonnen. Bij de::; e
methode behoort een werkblok en de ou der s van de
kinderen van klas 1 hebben al blaadjes gez i e n ui t
dit werkb l ok , want als we een bl aad j e gema a kt hebbe n
nemen de kinderen het gel ijk mee naar huis.

['boo_~]
in on R wpvk blok.
gaan we het woord schrijv
kinderen schrijven eerst de wo rdcn m e ~ b ehulp
van r a ilsletters .
Z~ moeten bij de opening
beg innen , en uiteraard schrijf
ik met de kinderen mee op
he t bord.
Hierna worde n de woo rden
aangeboden al s st ipre l le t t ers
, p'
~9
!' ::' "~( ",! ~ .,
die overgetrokken moet e n
r. ~"
, t~
<l
•
,~... '
wo rd en en hi ~ rblj let ik
goe d op of z e wel op de p.oede
plaa tsen beginnen .
Daarna schrijven de k i nderen de woorden zelf. Dez e
drie oefeningen staan a l lemaa,l op étn blad eu dat
bl a d beva t dan ook nog de vC"lorste l ling va'! h (~t woor d ,
du s bij het woord "bo OTll t1 staat weer de ?. elfde t eken ing van
de boom, di e ook ftsn le muur ha n5 t.

H~e rna
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De eerste dag al zijn we met de eerste le e rstof ~ ern

uit deze methode begonnen. Ik ben begonnen me t het
sprookje van "Duimelies j e ". Di t ve rh fl.é:ll bestaat
uit 6 delen en elk deel bevat een grondwoord , die
we aanleren .
Bij het eerste deel van het verhaal hoort het woord

"b

0

0

mil .

Aan de muur komt een grot~ plaat van een boom te
hangen met daaronder het geleerde woord.

Het werkblok bevat duarnnast ook nog k l e urpl a ten va n
het verhaal, dDt ik aan het vert e llen ben en het
bevat ee n heleboel herhalingsoefen i ngen, d ie al len
op een ateeds leuke en an dere ma nier aangeboden worden.
Op deze manipr werden bij het sprookje van duirueliesj e
6 woorden aangeleerd n . l. booru-roos-vis-vuur-mus-pim.
Toen deze leerstofkern helemaal klaRr was en het verhaAl
uit was, WaS de pret nog niet op , want bij deze leerstof
kern behoort een filmstrook, die ik gedraaid heb pn
de ki~deren zagen nu nog eens het verhaal van duimelies ~
en konden erbij vertellen en schrijven welke woorden
ekenden.

\"
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De methode geeft ve rder nog veel meer materiaal om
de woorden te eofenen en l~ he~~~len. De kinderen
hebben n.l. allemmal e~n eigen ~oosja met woorden die
~e hebben geleerd . Ze pakken daarbij hun eerste lees
boekje en maken oeteningen zf)(;\ls: Leg het woordje
boom uit je doosje nnast het woordje boom uit je boek.
Er staan in het bock ook een h~leboel lege hokjes,
waar de kinderen het woordje in moeten leggen, die ik
noem.
Verdor staan in het boek de woorden die gel~crd zijn,
maar daAr ~ijn b.v. de la.q t6te let Lersvun ..:egeeluten.
Dp kindprpn moeLen dnn zeggen hoe de letter heçt, die
w~gGelnten is en ~ên kind komt het woord m&t Je
ontbrekende letter op het bord schrijven.
Vorder hob ik zelf ook veel spelletjcd gcmh~kt on de
woorden goed te leren kennen. Een voorbepld daarvun js
het spel memory . DJ de woorden, die geleerd wOQrd~n
zijn ook stempels van de bijbehorende voorGtc.llingen.
Ik heb op kaartjes die stcmpèls ge~et en daalb~ ook
kaartjes met de bijpassende weorden.
Nu kunnen een paar kinderen het 6pel Céléln spelf:'n.
De kaartjes worden omgedraaid en de kinueren moeten
dus het kaartj~ met b. v. boom 01 1 het plaa.tje van boom
bij elkaar ~eet9 vinden. Dit is erg moeilijk omd~t Z~
dUii ne ',."oorden goed moet~n kUll.li:m lez en.
Oo k op het flRn~lbord kunnen kinderen heel fijn de
woorden oefenen. Ze zijn er dol op. Een p~Ar weken geleden
heb ik een nieuw flanelbord r;elU'cV'n met alles erop
cn eraan. Een kind dat nog wat oefening nodig heeft
of al erg vlot met zijn werk k18~r is, ma6 de letterdoos
pamk.r:n met (Je" erote knalgele letter~ en kan 7,i,in of
haar gang gaan.
De kinderen krijgen allemaal ook ecn eigen letterdoos,
waarmee we weer een heleboel oefenina en kunnen doen
en waar de kinderen zelf ook do16raag mee aan het werk
z~.

Kastelijn is de eerste, die voor het eerst i ets
ma.g schrijven in de schoolkrant:
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We werken dit jnRr voor het eerst ook met de
A-A werkbladen, die de kinderen op de kleuterschool
ook al hebben gehad . Deze bladen zijn natuurlijk wel weer
moeilijker en zijn ook voor de eerste klas van e en l ager~
school.
De kinderen hebben allemaal een pla.kboek en de bladen
waarbij geknipt moet worden, plakken we in ons plakboek,
zodat de kinderen die vooreerst nog niet mee naar hQi~
nemen.
Met rekenen gebruiken we in het be~in het eerste
rekenblok van Malmberg. Hierjn 7.itten enorme goede
en l euke opdrachten voor het voorbereidend rekenen .
Er staan b.v. op een bladzijde 3 konijntjes, 3 boment

3 hu i ze n etc. en de ki ll d e (' C ." krjjgc;n de opd rtlch t; :
KJeu r de ee rste, of kleur de l aa l s Le of de mid del s t e.
Of hU een hlnd , waa r b. v . ove ral 6 d j n~ en von s t 8Rn :
hlenr de hel rt .
Da.ar n :'ll s t gebruil< c r lIe noc l'i t l'nci ld V<l.H een
met h ode , rli e b . v. opdra.cbten eeven " l s:
Teke n 7.ovee lO "Is e r poe~j e 6 7 ijl3.

C.I11<l Qr e
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Of de opdra cht: Teken het dub bele.
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De opdra chten VRn deze bladen worden s teeds moei
lijker.
Van onze eigen rekenmethode gebruike n we het e e rs te
boek en dat is eAn platenboek. Op di e pl a t e n sL aa n
een heleboel hoeveelheden. Er i s b.v. e r n vl a ~ t,
waarop j e ziet, dat er f e est is in he t huis VRn
J a n en Rie. De tafel s taa t gedekt en overal 10pen
kinder e n rond met focstmutoen, toeter s e tc.
Deze plaat gaan we mondoline bepra ten . Ik ~raa g b.v
of er genoeg stoelen sta an, zodat i e der strak/') kan

gaa n zitten, of de kinderen moeten zeg~en, hoeveel benen
eroP de plaat staan. Deze opdrachten zijn dus teloefe
n i ne en.
We zbn dus nog enkel met de hoeveelheden en het tellen
bezig en we gebruiken de cijfers nog helemaal niet.
We oefenen er al wel mee, ma~r dat is nog indivi
due e l. Zo mag e en kind, die de cijfer s keIlt er mee
werken op het flanelbord.
Het ki nd pakt b.v. 8 clowntjes, plakt die tegen het
f le nelbord en zet ~e 8 ernaast.
Elk e dag werken we een poos mAt de spelletjes uit
re spelletjeskast. De kast is in vier 0n ver de eld en
el k kind we".t uit welke kast hij of zij mAg ki ezen.
AlG het spelletje klaar is en helemaal goed i s , krijgt
he t kind OF zijn kaart bij dat spelletje een kruisje en
kan het volgende . s pelletje gaan mAken.
Ie der kind werkt dus in z~n eigen tempo en k r~ gt het
s pelletje dat hij of zij aankan.
Deze spelletjes bevatten voorbereidende t nal- en reken
oefeningen en naar aanleidi ng van dit individueel
werken van de kinderMn m~t de spelletjes kan ik al
ga uw en gemakkel~k zien, waar elk kind moeil ijkheden
mee heeft.
Al s de kinderen van kast 4 b.v. spelletje 10 a ll ema al
goed hebben gemaakt, schuift dit spel l etje op naar
kast 3 en in kast 4 komt weer een nieuw en moeilijker
spelletje bij. De spelIptjes van kRst 3 schuiven op
naa r kast 2 en die van kast 2 naa r ka st 1 en de
s pel l etjes va n kast 1 gaan , als ze doo r de kinderen
van kast 1 allemaa l goed zijn gemaakt, de erote kast in
en blijven daar liggen tot voleend jaar.
Op deze manier werken de kinder e n a lle spelletjes een
keer door.
Bij de spelletjeskast hoort ook een winkeltje. Ik heb
bij al l erlei winkels monsters gehaald en die kunnen
eekocht worden met plastic geld. E~n kind is de
winkelier en de andere kinderen kunnen gaa n kopen.
De winkelier moet goed opletten of hij of zjj genoeg

ilJ'
geld ont~angt vandeecne, die koopt e n de koper moet
zelf goed opletten of hli &enoeg geld terug krijgt.
U ~iet wel , dat we deze weck al keihard hebben gewerkt .
We zijn van de week al klaar gekomen met de tweede

leerstofkern , die de volgende woorden be vatte:
kees-miep- be l-bo ek-de school-raam.
Danrnanst hebben we ons ook heus wel mogen ontspanneh
in de vorm van tekenen, hond enarbeid en gymnastiek .
Ik heb p ll~s deze keer eens heel uitvoerig beQchreven
en do ouders vnn klas 1 wisten de me este din~en al
lang , manr ik hoop dat ij door dit verhaal een b eut je
een over~icht hebt gehad van wat wc zo de help deg
hier uitspoken dn de ouders van de kinderen van de
andere klassen vinden h et misschien ook wel leuk om
te weten hoe alles in een speelleerklns te werk grot .
Deze weken hebben we Theo Leenheer in de klas moeten
missen , want hij werd in Lot ziekellhu is opgenomen .
Wij wensen Theo van hieb uit van he rte beterschap toe
en hopen, dat hij weer gauw in de klas terug kDn komen,

Zingende glazen .
Misschie n wist je het niet , maar een gewoon glas
van kristal kan een flink eeluid vo or tbrengen.
Bijvoorbeeld als het op de grond valt. Rij het geluid
van de val en van het breken van het glas komen dan
ook meestal nog de verwijten van je moeder of van
~ndere getuigen. Maar het is goed dat je weet dat krin
tal ook nog op een andere manier geluid knn geven, en
londer dat iedereen metepn gaat protesteren.
Vul een glas me t water, omklem met één hand de voet
van het glas. Maak de wijsvinger van je andere hand
vochLig en strijk zachtjes 19n9s de bovenr and van
het glas . Het glas zal een bepaalde toon voortbrengen

~ .~§

~-:.'"

db

Maask~nt.

kl.5.

Klaas eaat met vakantie. Helpen jullie hem
inpakken? Kijk maar , wat hij mee moet nemen. Zijn
moeder heeft het opgeschreven .

~eer heb ik geloog ik niet te vertellen. Als U eans

ergens mee zit, kom t U dan even l angs op school en
als ik daar njet ben dan kunt U ook bij mij thuis lane s
komen. Mijn adres is: Lagendijk 28 5.
H. vun P"wrsem.
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Ryanne

Anja van Nes kl. 5 .
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Nieuws uit de tweede klas .
Met z ' n zevenendertigen kwamen ze de nieuwe klas
bevolken. Wat is zo ' n eerste dag altijd spannend!
De nieuwe juf 1 eel! nieuw lokaal, alles i s weer ander" .
En nu zo'n Jange vak.ntie i s het moeilijk om weer de
hele dag sti l te zitten • •.•• •
Maar nu we wat aan elk~Rr g~wend zijn, vliogen de spa
nen er af. We tellen we l honderd keer tot 100 en weer
terug t we zoeken de "buurmannen" van \oJil1ekeurir;e e;e
tallen en dat is nOB niet zo gemakkelijk.
b.v. Zoek de buurmanne.J van 85.
da~ zijn 84 en 86.
Ons nieuwe t.al~oek is famtastischl We ku~noli het
gebruiken om leuke dingen te maken en daarbij veel
te leren. Zo hebben we met elkaar een groot huis g~mQ-'
vau 6choenendo7.en. We heb '( )ed ccn keut~en. een woonkame:.. t
6laapkamer, een winkel en cen zolder.
Het prikhord hangt vol met plaatjes die we meege
bracht hebben uit " ons" huis.
Het nieuwe onder\\' crp is nde boerderij".
Onze hele klas hangt vol met oude wnndplaten over dat
onderwerp . Maar ej gerlli.ik zijn z e ere; ve-rouderd, maar
zo kunnen "fe ons in ieder geva l een voorstelling maken
Het zou leuk zijn als we eens een boerderij in het
echt zouden kunnen bekijken ~ • •• ! Bij wie mogen we
komen kijken?
we ve l'd
Hartelijk gegroet,
klas 2 .
Juffrouw
Berkhey.
snelste zwemmen? Een vis, die
de z e ilzwe~mer wordt genoemd . Hij kan een snelheid be
r.eiken van bijna 100 km. per uur. Hij kRn zo verschrik
ke l ijk hard zwemmen dool" de enorme "vin", het zeil.
op zijn rug. De zeil zwemmer behoort tot de f amilie van
de zwaardvissen .
Anten van Nes.kl . 5.

Als je deze puzzle af hebt,
staat er in het midden van
boven naar beneden de naam
van een feest.
De eerste en do laatste
letter van de naam stann 81
al, de andere letters moet
je zelf zoeken. Op iedere
rij komt '~n woord
1. Allemaal bomen in een •••
2. liet ia niet ernal maar •••
3. AIR je het niet weet,
moet je ...•.
4. Een b~er is heel .~ ••
5.10 een schip kun je ••••
6. Moeder i~ de vrouw van-.
7. Als j~ wcegant zeg je ••

Ingezonuen door Eric Lodder.

kl.5.
Welke letters komen achter heL vo1eende "rijtje?
abcacdade?
Welke naam hoort in dit rijtje niet thuis?
Kees ,AnE'l ,Fri ts, Jan, T('Ion?
Wnt is hei. tcgenoverge-stelde van dik;sma1,lang,dun
kort? (één van öeze)
En het tegenovergestelde van vriend is: strijd, kame
raad. tegcn&tander, vijand, vreemd~ling.
Welke plaate hoort niet in dit rijtje thuis en waaro~
niet? Amsterdam, Parijs , Madrid, Antwerpen, Londen?
Welke cijfers volgen na dit rijtje: 1-3-2-4-3-5-4-6 •••
Ingezonden door

Nelleke de Wit

kl . 5.
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Een stok als Klok.
Slel dat je a~n het kamperen bent en je hoiloge
5ta a t stil. Hoe moet je er dan achter komen, hoe laat
he t :i s?
Steek een stok in de grond of een rechte boom
tak , op een plek waar geen bosjes zijn en WR~r de zon
eoed opstaat.
Let dan goed op hoe de sC~Bdu~ zich verplaatst .
D~t merk je door op het uiterste puntje van de schaduw
VAn tijd tot tijd een 6t~kje in de grond te steken
of een steentje neer te leggen.
Je zult z~en. oat de stok naar het oosten toe steeds
kortere schaduwen werpt. Gaat de schaduw zich verlen
een, dat is dan het hoogste punt van de zon.
Dus twaalf uur 's-middags. nat heet de middendag
sch~duw. Deze schaduw WIjst naar het noorden en daar
op kllfl je je al ti jd oriër) teren
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JAN VAN 'NES 3~
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Ingezonden door Jantine Maaskant .

kl.5.

Hiernaast zie je een figuur.
De bedoeling is, dat je die
nateken t zonder je potlood
van het papier te lichten of
tweemaal over één lijn te gaan .
Moeilijk? Nee hoor, probeer
het maar.
~ertjan

Velthuizen.

kl.5.
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Even lRchen.
De psycholoog.
Hij is vijf jaar en krijet van zijn vriendjes
moeder een halve rerp chocola. Zegt dan: Dank U wel,
mevrouw. Dacht U, dat ik van een hele reep ziek zal
worden?"
Geen geitjes.
Klein kereltje, dat net bij de voordeur kan, doet open ,
a]~ cr een uame staat met een collectebus. Dame
vraact, of mamma een kleinigheidje k~n mis~en.
Kereltje antwoordt: 1t~/ij hebben geen kleine gei tjes",
en dop.t netjes de deur weer dicht.
Ingezonden door:
Herma Kantere.
kl.

5.

Kaboutertje Hoep floep Roekee
ging op reis en nam een washandje mee.
Hij ging naar zjjn neefje in het
verre bos,
~n in dat bos groeide allemaal mos.
Neefje Kra Ra Ka, zong tralala
Roep floep Roekee, ga je met me mee?
We g~an nnar mijn huis, want hier is 't niet pluis.
Er zijn spoken in dit bos dat is wat and~r6 dan mo~.

~~'f

Ingezonden door:
Margreet van Nes
kl. 5.
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