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ALLERLEI
De vakanties zijn weer voorbij
en we zijn weer vol goede moed
begonnen. We zijn erg blij, dat
we alle kinderen ",eer in goede
gezond~eid mochten ontvangen.
Er gebeuren immers elk jaar
weer zoveel ongelukken dat de
kranten er vol van sta an.
Hij zijn onze Hemelse Vader
dankbaar dat Hi j zo goed voor
ons gezorgd en over ons gewaakt
~_
heeft.
~
De nieuvlelingetjes voelen zich al aardig thuis op
school
en we hopen dat wij met ellmar een fijn jaar tegemoet gaan.
Juffrouw de ~1an is na de vakantie in Haasdam begonnen en in
haar plaats is Juffrom'l Baay uit Rotterdam hier gekomen.
\.. . e heten haar vanaf deze plaats nog een harteli jk welkom toe
en wij hopen dat ze op onze kinderkaravaan een hele fijne
tijd zal hebben met U als ouders, met ons als personeel en
met haar kinderen.
De oude derde klas, die nu Ol) de Lagere School knap h001Jt te
worden, hebben voor de vakantie al afscheid genomen van Juf
frouw Husselman die vanaf 1 september a.s. als hoofdleidster
bij "Bartje" zal gaan werken.
Als afscheidscadeau van deze klas kreeg zij een prachtig ont
bijtlaken met zes servetten en een keukendoek met twee panne
lappen en een leuk schildje met schrijfblok, waar ze heel erg
blij mee was.
Wij zullen haar heel erg missen, zowel als Juf en als mede
leidster. Wij danken haar voor al het werk dat zij hier ver
zet heeft, voor haar enthousiasme en activiteit.
\-lij hopen, dat zij ook op "Bartje" een fijne tijd zal hebben
en wensen hasr heel veel succes toe.
De ouders die haar nog willen bedanken zijn woensdag 31 aug .
a.s. van harte welkom.
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Per 1 se~tember zal voor Juffrouw Hus
selman in de plaats komen, Mej. H. v.d.
Ven uit Zwijndrecht. De kinderen zullen
wel weer even aan de nieuv!e Juf moeten
wennen maar dat zal zeker gaan.
Juffrouw v.d. Ven heeft veel zin om op
onze nieuwe school te komen werken en
we zien nu al naar haar komst uit.

Of het al niet genoeg is,dat er twee
leidsters weggaan, moeten we helaas
zeggen dat ook Juffrom.. . Joke ons per
1 september gaat verlaten. Het is haast
niet voor te stellen dat Juffrouw Joke,
onze huishoudelijke huIl) er niet meer
zal zijn.
Zij zegt onze school vaarwel om op kan
toor te gaan werke~.
Ua t zullen '!tIe haar missen. Hie moet nu
plaksel en verf maken, wie moet nu zieke
kleuters n a ar huis brengeYl., rommel op
ruimen, kinderen helpen, koffie en thee
zetten enz. enz.??
Ze is eigenlijk onmisbaar, of wij een
nieuwe hulp krijgen en wie, is nog on
bekend. Dat hopen we U de volgende keer
mee te kunnen delen.
Wij willen haar hartelijk danken voor
al het werk dat zij hier gedaan heeft
voor ons en de kleuters en wij wensen
haar heel veel succes toe in haar nieu~i!e
werkkring.
Woensdag 31 augustus zullen ",e met de
hele school afscheid van haar vieren.
Ook om haar te bedanken kunt U woens
dag 31 augustus terecht.
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JUFFROU\v JOIm I S VERJAAE])AG

Op dinsdag 16 augustus j .1. vierden we Juffrou'!tl Joke I s ver
jaarda g. De 3e klas was versierd en alle klassen zaten om
half tien bij elkaa r in spanning op de jarige te ,mchten.
Ua t hebben \<Te gezons en voor haar toen ze binnen kHam.
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Juffrouw Joke werd bedolven onder
cadeautjes en bloemen, waarvoor zij
alle ouders nog hartelijk wilde be
danken.
Natuurlijk werd die blijde morgen
besloten met poppenkast waarin we
Jan Klaassen konden zien die natuur
lijk weer alles verkeerd deed.
Gelukkig liep het weer allemaal goed
af zodat onze kleuters met een dikke
knots van Juffrouw Joke '\veer blij naar huis konden gaan.
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DE PQ 'PPENVJAS
l/at zag het er allemaal weer keurig verzorgd uit. Alle moe
ders die voor ons gewassen ~ebben, hartelijk bedankt.
Stel je voor, dat ve dat allemaal zelf hadden moeten doen.
Onze vogels hadden ook weer een prima vakantie -adres.
Wij ...T illen I.J:evrouw v.d. Poel voor l:arel tje en Hansje bedanken.
Mevrouvl Maaskant uit de Rijksstraat'\veg voor Flippertj e, de
dames \1ilschut beiden uit de Vlasstraat voor de vogels van
de 1e en 2e klas bedanken. Ook willen we Mevrouw Hoetahae!n
bedanken voor het verzorgen van de viasen.
Wij hopen, dat we nog eens een beroep op U mogen doen.
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

Speelgoed

en

Zending

Wij willen, vooral voor de ouders van de nieuwelingen, nog
eens de nadruk leggen op ons zending- en speelgoedpotje.
Dit is een vrije gift, die U zelf iedere maand op het school
geldzakje in mag vullen.
Het geld voor de zending is bestemd voor de verschillende
kerkgenootschappen die onze school vertegenwoordigen.
Om de beurt storten "Ie iedere maand een gift, zodat alle ker
ken een beurt krijgen. U 'l:leet, dat de zending een belangrijk
doel is, en hopen dat "Ie ook in dit opzicht op U mogen rekenen
Het speelgoedpotje is oo k belangrijk. Hiervan kopen we s2eel
goed, zoals ballen, autootjes, maar ook vogelvoer, zand, bijv.
een nieu'\'le vogelkooi, visvoer enz. enz. U begrijpt wel, dat
onze speelgoedpot nooit dik genoeg kan zijn, en hopen, dat U
ons daarbij wilt ~el~en.
4
JuffroU\oI Ronner.

N,I EU'w'5 UIT KLAS 1
Het a l lereerste bericht uit onz e klas is de jarige van deze
maand : Martin v.d. Blom.
Ondanks dat we nog maar pas op school zi j n, hebben we toch
al wat versjes geleerd.
A,ls__chris t elijk versj e ~
Roger dan de blauwe luchten
en de sterretjes van goud
woont de Vader in de hemel
die van alle kinderen houdt.
Ook voor zieke k inderen zorgt Hij
kent hun tranen en hun pijn
Ja, voor groten en voor kleinen
wil de Heer een Helper zijn.
En de 2 leuke versjes

zijn ~

B im ~ Bom
Bim, Bam
alle klokken lui den.

En:

Boven op de bergen li, li, li, li, li.
Daar wonen alle dwergen li, li, li, li, li.

Jullie moeten net mama en papa
&aar leren, dan kunnen ze mee
zingen en ook vertellen wat die
dwergen allemaa l kunnen boven
op de bergen.
Juffrouw Baay.
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Donderdag 11 augustus betekende
ongetwijfeld voor vele ouders
in Rijsoord een hele verandering.
Immers hun kleuter stapte voor
het eerst de prachtige IIIünder
karavaan!! binnen. Dat is een hele
gebeurtenis: het begin van het
sohoolleven! !
Het vrijbuitersbestaan wordt aan
banden gelegd en de regelS op
school, in veel opzichten nieuw
en verschillend met die van thuis,
moeten worden aangeleera.
Het in een gemeenschap leren leven
is moeilijk maar noodzakelijk.
De basis voor het L.O. wordt ge
legd. Dit eerste contact met de
kleuterschool en de volgende jaren
zijn dus beslist niet te veronacht
zamen.
De eerste schooldagen zitten er al
weer op voo r moJ' kleuter.
De eerste kennismaking met u, ouders,
was beslist erg prettig.
Als nieuwe leidster was het voor mij minstens even s)annend
a ls voor m'T kleuter.
Ik hoop dat in de komende tijd het in mij gestelde vert=ouwen
niet beschaamd zal worden en verwacht dat de relatie tussen
u,
kleuter en de fi Kinderlcaravaan li goed zal zijn.

U",

Juffrow.r Baay.

NIEUwS UIT KLAS

2

De namen van de kinderen die in
juli jarig waren komen ook i.n J.1et
krantje.
Het waren :

4 juli - André v. Garneren.
14 juli - Marebbe de Haan.
31 juli - John Kik.

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

In augustus zijn jarig :

4 augustus Annematien Rutten..
2 2 augustus - Gert-Jan Velthuizen.
2 3 augustus - Judi v. Nes.

~~ §_ :~~-~~~!~-~~~~~~~~!~~~~.
In s e ptember zijn nog jarig:
Lenie de Gelder
P eter Hilsohut
Petra Kwantes
Hargreetje v. Nes
l1arjan v.d. Burg
11iohiel Franzen

- 10 september.
- 10 september.
- 1,4 september.
- 27 september.
- 30 september.
- 30 september.

Alva st van h a rte Gefeliciteerd.

Klas 2 is gestart met het leren van de volgende versjes.
_=et laa tste couplet van "Hoger dan de blauvre luchten".
Daarom vragen wij eerbiedig
vouwen eerst de handjes s a am.
Trouw vad e r in de hemel
neem oo k nu ons d a nklied aan
Amen.
O ok ~

U alleen U loven wij
j a wij loven U 1 0 Heer,
want Uw naam, zo rijk van eer
is tot onze vreug d n a bij.
Dies vertelt men in ons land
al de wond'ren Uwer hand,

Een leuk versje :
Arie Bombarie, waa r g a jij naar toe?
Naar de dvlergen
o p de zeven berg en
over de zee
Arie Bombarie wie gaa t er met je mee.
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Arie Bombarie waar ga jij naar toe?
Naar de reuzen
met hun la~g~ over de zee.
Arie Bombarie wie gaat er met je mee?

Juffrouw de Man is weg en de kinderen van de tweede klas heb
ben een andere juf gekregen.
Maar zoals u wel gehoord zult hebben maar voor heel kort.
Uant 1 september vertrek ik namelijk naar de kleuterschool
"Bartje:: in het "Zvraantje li• Ik blijf dus Hel in Rijsoord.
In de afgelopen twee jaar dat ik hier heb gewerkt had ik
het steeds prima naar mijn zin. Er was een goede verstand
houding tusse n de leidsters onderling , en ook met U,ouders,
was het fijn samemlerken.
Hie~voor wil ik U heel hartelijk bedanken.
Ik hoop dat mijn opvolgster Mej. van de Ven hier ook een
prettige tijd mag hebben.
En verder, misschien tot ziens.
JuffromT Husselman.
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NIEUwS UIT KLAS 3
De 2e klas is nu de 3e klas geworden en we voelen ons nu
"Jat groot. Hog een j,aar, en dan gaan "Te ook naar de grote
school.
Gelukkig hebben we nog een jaar van spelen in 't vooruitzicht
en wij zijn weer vol goede moed begonnen.

lile hebben één jarige de komende
maand en wel ;
Barbara Lagendijk - 30 se p tember,
5 jaar.
Hartelijk Gefeliciteerd.
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We leerden weer de volgende liedjes.
Stil maar, wacht maar.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. )
refr.
De hemel en de aarde (2x)
)
1.

Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon no g onder.
Nooit gebeurt er een wonder, niemand kan zonder brood.
refr.

2.

Nu ben je soms nog alleen, nu moet je soms nog huilen.
En als je weg wilt schuilen, kun je haast nergens heen.
refr.

3.

Daar is geen dorst of verdriet. Daar zal God ons omgeven.
Daar is gelukkig leven, en het eindigt ~ ~ s · ~ .
refr.

4·

Zing voor de eeuwige dag, zing voor zijn komst en zeg
amen.
Zing voor de Heer die ons samen, daar al van eeuwigheid
zag.
refr.
-0-0-0-0-0-0-0-0

De Heer is mijn Herder.
De Heer is mijn Herder, Ik heb al wat mij lust,
Hij zal mij geleiden, langs grazige weiden
Hij vo art mij al ·zachtkens, langs wat1ren der rust.

En we leerden er weer twee leuke liedjes bij.
Ik Heb een heel klein hondje.
Ik Heb een heel klein hondje, It is zo zwart als roet,
It kan ~een pootjes geven, maar blaffen kan het goed.
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'k Heb een heel klein poesje , ft is zo zwart als roet,
'k kan g een pootje ge ven , ma a r miauwen kan het g oed.
=+=+=+=+=

Hansje P ansje Kevertje, die klom eens op een hek,
Neer viel de regen, die spoelde Han sje weg.
Op kwam het zonnetje, die maakte Hal1sje droog.
Hansje Pansje Kevertje, die klom weer na a r omhoo g .
=+=+=+=+=

UIT DE KI NDERfVlO/\Jr)
Er "lerd o p een middag een nieu1tT liedj e aange leerd, wat de
kinderen binnen tien minuten uit volle borst konden zingen.
Ik zei te g en de kinderen ; "Tjonge, ik ben er ge"loon stil v a n
dat jullie dat z o vlug g eleerd hebben!"
"Tja" , zei Anja schouder o p halend "je bent de derde klas of
je bent het niet! [11
Tot de volgende keer.
10

Juffrouw Ronner.

