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VAKANT'IE IN ZICHT
Het einde van het schooljaar is weer bijna aangebroken en 39
kleutel's van onze school zullen in augustus naar de Lagere
School gaan. Voor hen is de kleuterp eriode dan voorbij. Wij
hopen dat het met deze kleuters goed zal gaan op de IIgrote"
school. Ook hopen l/e, dat ze nog vaak terug zullen denken aan
hun Juf en de kleuterschool. \Jij hebben geprobeerd hen het
beste te geven en hopen dat het niet teverg eefs is geweest.
1.1ij . .·rensen al deze kleuters en hun ouders het allerbeste toe
voor het komende schooljaar.
Ook willen we niet vergeten al deze ouders te bedanken voor
het vertrouwen in ons, ~ls leidsters, en het fijne cont~ct
dat we met U he bben gehad. Wij hebben er echt een fijne steun
aan gehacl.
Het is voor ons echt jarillUer om h et te moeten zeggen, maar èn
JuffroU'\'r Husselman, èn Juffrouw de Han gaan ons verlaten.
Juffromr Husselman gaat per 1 september als hoofdleidster
naar "Ba.rtje" aan de Straat....,eg en Juffrou.. .r
de Han Ylordt per 1 augustus hoofdleidster
in Haa sdam.
Dit is voor ons een hele verandering, maar
het is be5~ij p elijk als je als leidster je
h oofdakte hebt behaald, je dan zelf ook
eens graag hoofdleidster wilt worden.
Juffrouw de Nan komt na de vakantie dus
niet meer teru g en we willen dinsdag
28 juni met al onze k leuters een af
scheidsfeest v i eren.
De moeders die haar willen bedanken kun
nen op die dag na kwart vóór 12 en half
4 dit op school komen doen.
1.fij willen haar vast vanaf deze plaats hartelijk da nken voor
alles wat ze voor onze kleintjes heeft gedaa!l en hopen dat
ze in r·iaasdam een fijne en prettige . .l erkkring zal vinden.
_Ta de g-rote vakantie zullen lTe van Juffrom"r Husselman afscheid
nemen, uat we in het volgende krantje zullen vermelden.
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Woensdag 29 juni willen we een afscheidsmorgen houden met de
3e klas. Deze morgen zal een feestmorgen zijn met allerlei
wedstrijden en lekkernijen. De 1e en 2e klas zijn dan vrij.
Donderdag 30 mei en vrijdag 1 juni hebben alle kleuters vrij
omdat vrij dan aan de schoonmaak g a an. \ ij hebben gelukkig al
het ~~n en ander gedaan, maar er is no g zoveel, dat we deze
dage n beslist nodig hebben.
~
U heeft op de ouderavond kunnen zien h oeveel
~"
---
materiaal wij hebben v a n 3 klassen. Dit moet
.
-~--
allemaal g ewassen, gedroogd, in- en uitgewreven
worden en dat is een heel werk.
Dinsdag 9 augustus a. s. ho p en VJe alle kleuters
v an klas 1 en 11 "leer te zien, met de nieuwe
lingen.
Er zullen een paar kleuters zijn die naar een
andere kla s zull e n verh ui z en, maar vóór de
vakantie zull e n we het U l a te n weten als het
Uvl l:leuter betreft.

,.\1

!

ONZE KWEKELINGEN
Het is niet alleen, dat onze beide leidsters we g gaan, maar
ook onze kvlekeling en.
Juffrouw Lies is een paar weken geleden al vertrokken en
Juffroml Irm a blijf":' nog maar tot de grote vakantie .
Op 24 juni a.s. hopen we haar verjaardag ~n het afscheid te
vieren. De kleuters zullen Juffrouw Irma missen, want ze wist
toch zulke leuke verhaaltjes en spelletjes, zoals ~~n van de
kleuters laatst zei~ "Juffrouw Irma kan toc h zo goed verhaal
tjes uit haar hoofd verzinnen i "
'.Ji j hopen dat zij ook de vol g ende jaren met plezier haar stu
die zal voortzetten, zodat zij ook over 2 jaar een e c h te " J u f "
mag zijn.
Juffrouw Lies ~ eeft haar studie voor kleuterlei d st e r stop g e
zet. Dat vonde n we erg jammer, ma ar vle wensen haa r v e el suc
ces in haar komende werkkring ,
=+=+=+ =+=+= +=+=+=+=
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DE NIEUWE LEIDSTERS
Gelukkig kunnen we zeggen, dat \'le 'ileer twee nieuwe leidsters
benoemd hebben, n.l. Mej. H. v.d. Ven uit Zwijndrecht en Mej.
T. de Baay uit Rotterdam.
Mej. v.d. Ven zal de klas van Mej. de Man overnemen en Mej.
de Ba ay krijgt de nieuwelingen.
In liet volgende krantje zullen 'ile meer nieu\'ls over hen sCl1rij
ven.

HE T
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In de 3e klas vrordt er al druk over ges proken. Donderdag 16
juni a.s. is het dBn eindelijk zover. De kleuters vrorden om
9.00 uur OP school vervra c ht en de bus vertrekt half 10.
Uil t U Uv, Îdeuter een tasje, liefst een--------- - 
schoudertas? mee g even met het brood?
Voor drinken wordt door ons gezorgd.
Natuurlijk mogen de kinderen snoep
meenemen, maa r dat wordt allemaa l
ingezameld, om te voorkomen dat de
kinderen zich misselijk zullen
eten. De leidsters zullen van
tijd tot tijd de kleuters van
I \L
snoe p voorzien.
~
Als U fruit meegeeft, wilt U dit
"
dan sch oongema akt of gepeld mee
geven in een p l a sticza kje?
Dat is voor ons veel mind er werk en voor de ~inderen prettiger.
\:lij willen U al vast bedanken voor het vertroU1-Jen dat U in ons
stel t door Uw kleuter mee te geve11. 1,Vij gaa n met 7 groten mee
en zullen zO goed mogelijk op Ul! kleuter :;Jassen.
\11j hopen, dat het een onvergetelijke fijne dag voor Uv kleu
ter zal zijn, wa~r nog vaak over nagepraat zal vrorden.
Om ~ half 4 zijn we weer terug bij school waar U Uw kleverige,
smoezelige, maar dankbare kleuter in ontva n g st kunt nemen.
De 1 e en de ~ klas zijn deze d a g vrij!

&
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DE- OUDEQf1VOND
De ouderavond ligt 'leer in het verleden en we kunnen niet
anders zeggen, dan dat het een fijne en gezellige avond is
geweest. Alle ouders die belangstelling hebben getoond, har
telijk dank.
Deze avond had nog een prettige nasleep. De Heer Hooghart
van de Pruimendijk "lilde een ",erkbank voor ons mak en om de
grote jongens naar hartelust te laten timmeren.
Welnu, hij staat al op school. Het is een pracht bank geworden,
en we zijn er geweldig trots op, want er zlJn maar weinig
kleuterscholen in Nederland die zoiets hebben.
Hu moesten 'tle natuurlijk timmermateriaal kopen en dat is nogal
wat. Gelu}rkig kwam er .leer een fantastisch telefoontje van
de ~i eer v. Ooijen van de Hauritsweg ~ "Ik lever je alles wat je
nodig hebt, zeg maar wat je hebben wil!" 1.1e waren er ge,won
ondersteboven van. Zo is een grote wensdroom, zo vlug vervuld.
De Heer Hooghart en de Heer v. OODen, hartelijk, hartelijk
dank! 3ij elke timmerslag zullen we aan U denkenl
Verder willen we de Heer Freling hartelijk danken voor het ge
bruik van de kopjes op de ouderavond. Noesten we deze huren
dan betaalden we ongeveer 15 à 20 cent per kopje. Dit was een
fijn gebaar. Ook de Heer Maaskant willen we niet vergeten.
Hij maakte van onze kleuters die prachtige kleurenfilm, "raar
we veel plezier om gehad hebben. Ook U van deze plaats: Har
telijk dank! nest ons nog alle ouders te bedanken voor de
fijne opbrengst van de collekte, n.l. 1 102~86.
Hier konden we fijn alle onkosten van betalen.
DE POPPEUAS!
de vakantie ,·reer aanbreekt, moet alles natuurlijk wee:c een
goede beurt hebben. Wie wil er weer wat meewassen? Geeft U
dan weer een briefje mee?
Bij voorbaa t onze hartelijke dank.

Nt'.

ONZE PLANTEN
1.T ij .,illen graag al onze plant en meegeven,
zodat ze in de vakantie-tijd e en goede ver
zorGing krijgen . Hogen I-Ie ook hier op Thl me
dewerking rekenen?
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Waar zitten we na de vakantie?

,·",..,...,........•·.."'.'''••01.'''.'.....",,,.....'''.''.''.....'......",................_, ••••._ .............,...,...,." ........,..... "'" ......._......,...,..........,.•. ,.,,,........... ,.............. ,,•..,,,......

Dat wil ik nog even vertellen. Klas 111, dus nu nog klas 11
blijven in dezelfde klas, dus links van de voordeur. Dit
laatste jaar blijf ik dus bij mijn "eigen" kinderen.
Klas 11, nu dus klas 1 van Juffrouw de !"ran, komt in de ldas
waar nu JuffrouVl Husselman is.
De niemfelingen komen in de nu 1 e klas.
Namens alle leidsters ".ril ik U een hele fijne zoni1Ïge vakan
tie toe"lensen en vle hopen dat Vle op 9 augustus 8.. s. alle
kleuters in goede gezondheid mogen ontvangen om daarna weer
met frisse moed verder te gaan.
Juffrouw Ronner.
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+

NIIEU\VS UIT KLAS 1
Deze maand hebben

Vle

drie jarigen. Dat zijn .

5 juni - Henry Tameeris.
11 juni - Piet van Vark.

14 juni - Anton van Nes.

Als christelijk lied leerden we erbij:
Grote God wij loven U
Heer 0 sterkste, aller sterken
Heel de wereld buigt voor U,
:Sn beVlondert UVle vlerken.
Die Gij waart ten alle tijd,
Blijft Gij ook in eeuwigheid.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
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•
..TJleve
Zegen

Abrikoos,
Deksel op de doos,
Een appel en een peer,
Morgen zie ik je weer~
Dag meneer.
U ziet wel dat het versje op zich
niets in;10udt, maa r d at is ook hele
maal niet nodig. Het gaat hier echt om de taalklanken.
Dat is ook het geval in het volgende opzegversje wat we ken
nen :
Appie ka)oen,
Geef me eens een zoen,
Geef me eens een kusje,
Pe p er in een busje,
P e per in de soep,
Hoeperdepoep .

-0-0-0-0-0-0-0

Tenslotte wil ik meedelen, zo U het nog niet wist, dat ik na
de grote vak antie geen leidster meer zal zijn aan de Kinder
karavaan. Aan de ene kant vind ik dat helemaal niet leuk , om
dat ik het heel goed naar mijn zin heb. En ook dank ik U
allen nog heel hartelijk voor de J;)rettige samemrerking.
Ik heb nooit tevergeefs een beroe~ op U gedaan en als he t
nodig ,'!as, :lebbel1 vTe al tijd geprobeerd samen tot een o p los
sing te komen.
Aan d e andere kant echter vind ik het weer wel fijn, dat ik
afscheid moet nemen. Ik hoop namelijk na de grote vakanti e
ioofdleidster te zijn a a n een ~~nklassige kleuterschool te
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Haa sdam. Ik h oo~ dat ik het daar net zo goed naar mlJll zin zal
hebben als ~ier op de Kinderkarava a n, want dan is het wel goed.
Alle oud.ers nogmaa ls ha:r:'telijk dank en ik hoop dat mijn op
volgster net zulke prettige ervaringen zal hebben als ik.
Juffrouw W. de Man.
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

NIEUwS UIT KLAS 2
We hebben weer een nieuweling in onze klas en wel in de kooi
bij Ka:rel tje. Onze Larel tje .."as al tijd alleen met een plastic
vriendje, vJat hij vaa k ec h ter nog voor vriendinnetje aanzag
ook!
Gelukkig is dat pl a stic vriendje verwisseld voor een levend
vriendje, ook een parkiet, en h ij heeft de naam gekregen van :
Hansje.
il e hopen, dat Karel tje en Hans n og lang in onze klas zullen
wonen.

Er zijn deze maand in onze klas geen jarige

kleuters.

In de vakantie hopen hun verjaardag te vieren :
'..!im de Ruyter
Pia v. \Jingerden

13 juli

29 juli

5 jaar.
5 jaar.

Alvast hartelijk Gefeliciteerd!
We leerde n ",eer hlee niemle liedjes...
Kindiren van één vader.
Kindiren van één vade:r, reikt elkaar de hand,
Waa r wij mogen wonen, in wat streek of land.
Hoe wij mogen spreken, in wa t tong of taal,
Kind i ren van één vader, zijn vJij allemaal!
8

Blij - blij 
Blij, blij, mijn hartje is altijd blij, 2x
Want Jezus is een vriend van mij,
Daarom is mijn jonge hartje altijd blij.
Blij, blij, mijn hartje is altijd blij, 2x
Uant Jezus stierf aan het !cruis voor mij,
Daarom is mijn jonge hal~tje E.ltijd blij.
Blij, blij, mijn hartje is altijd blij, 2x
Want Jezus leeft en bidt voor mij
Daarom is mijn jonge hartje altijd blij.

Het treintje.
Een treintje ging uit rijden, van Amsterdam naar Rotte~da~,
En achter al die raampjes daar zaten honderd kindertjes~
En die deden zo, en die deden zo, daar achter al die
r aamp jes,
En die deden zo en die deden zo, zie-za-zo.
Bij de laatste 2

. ~~~. worden

allerlei maniertjes gedaan .

Leve de vakantiel

dI/l/ I/I7?\.
.

\

GJ(il(i)riJ
9

In het bos_.
In het 'oos daar staat een huis,
Hertje gluurde door de ruit,
kvram een haasje a a ngerend,
klopte a a n de deur.
Hertje, hertje, help mij toch,
Straks schiet mij de jager no g ,
Ha a sje, haasje, kom maar gauvr,
En reik ~ ij de hand!

Tot de volgende

keer~

JuffroU1r Ronner.
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NIEUWS UIT KLAS 3
Onze

jariRen ~

6 juni.

î1arja Lagendijk

In

Otto Vissee

22 juni.

Arjanne Leenheer

23 juni.

jul~~

Toni de Vroet

-

Kees Hooymeyer

- 10 juli.

10 juli.

We hebben geleerd :
Heer ik hoor van rijke zegen die Gij uitstort keer op keer?
Laat mij van die milde regen dropp'len vallen op mij neer,
Ook op mij, ook op mij,
\ / / /'
dropp'len vallen ook op mij.

~O- ~

-
//1\

.,,Ook;
Moriaantje zwart als roet
Ging eens wandelen zonder hoed
En de zon scheen o p zijn bolletje
En hij ha d g een p arasolletje.

En:
Als mijn vader en mijn moeder naar de markt toe gaan
Dan komen zij niet thuis voo:c des avonds laat 0 ja,
fiederal, fiederal, fiederallala,
;i

"

0

ja,

11

o ja, ja zo.
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UIT DE KINDERMOND
"\Tie weet nog hoe dat versje heet wat we voor hemelvaartsdag
::ebben geleerd?"
Even een gepeins en toen heel triomfantelijk: "Op een lichte
volks,",agen" •
Op 10 juni vierde ik mlJn verjaardag met éle kinderen.
Het werd een feestelijke morgen. Al \-TaS het vreselijk warm.
Ik wil TI hartelij k bedanken voor de leuke verrassingen.

En dit is dan het laatste krantje voor de kinderen v-an de
derde klas. Wij hopen dat TI in de loop van deze jaren dat Uw
kind o:;? school is geweest met genoegen in het krantje gelezen
heb t. Het c ontact tussen school en huis is op deze manier
ook ve rs t erkt. Dit c ontact tussen TI en de school was alti j d
prima. Strubbelingen zijn er niet geweest en als er een be
r oe) op u werd gedaan kwam het altijd weer in orde. Langs deze
we g wil ik TI hartelijk bedanken.
Uw kleuter gaa t dan naar de lagere school en om alve st i ets te
vTCnll.en gaan 1:1e vrijdagmiddag a. s. een bezoekje brengen aan
e en laeer e" s chool •
.. et afscheid van de grote kleuters 1:lordt gehouden op \'Toensdag
morgen 29 juni. ~~ maken er we er een Gezellige mo r e en van!
~ n dan vaka n tie en dan de grote school. Ik hoop dat alle kin
leren er met veel plezier na ar tOG zullen gaan en ik vrens TI
a lvas t e en pretti ge v a antie toe.
Juffroli\·r Huss lman.
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