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Het Zendingsbusje heeft opgebracht in Augustus:
klas 1 - f 13,27
klas 2 - " 14,95
klas .3 -" 9,92
Totaal
In

f

38,14

September~

klas 1 - f 10,50
klas 2
"19,20
klas 3 - II 13,30
Totaal

f 43,00
=======

VERZOEK
\lij willen een speciaal verzoek ric:lten tot die oud.ers, wac.r
va~ de kleuters met ~et rijtje meegaan.
Onderweg staan deze moeders vaak te wachten en wij willen U
vragen of U als I t U blieft nie! roepen viiI van de overkant ~
kom maar. In de meeste gevallen rent Uv, kleuter dan zo de
straat over en kunnen de grootste ongelukken gebeuren.
Wacht U a.u.b. totdat de Juf hen overzet. Wilt U hierin
ook meewerken? Blj voorbaat onze dank.
-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

roG EEN VERZOEK

Mag ik er nog eens de nadruk op leggen, dat er o p onze school
geen naaldhakken gedragen mogen '·Torden. \Jij willen onze
school zo graag mooi houden en daa rom . of platte schoenen
of blokhakken. ---
Helpt U ook mee?
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+~

Onze tweede nieuwe leidster Mej. H. v.d. Ven werkt alweer een
maand op onze school. Wij willen
haar nog vanaf deze plaats een
hartelijk welkom toe roepen.
Het is natuurlijk 'Toor die lcleu
ters een hele 'Terandering, maar
ook 'Toor de nieuvle Juf.
Gelukkig kunnen we zeggen , dat
de kennismaking goed verlopen
is en de meeste kleuters al
weer helemaal gewend zijn.
Hij hopen dat Juffrouw 'T,d. Ven
een hele prettige tijd op onze
school zal hebben, met haar
kleuters en wat heel belangrijk
is, een gOGd contact met de
ouders.
-0-0-0-0-0-0-0

Onze

Kw.ekel~nge~

1,[ij hebben dit jaar drie ~;:i{eke
lingen die op onze school zijn
om samen met de kleuters te v!erlcen, te zingen en te spelen.
Het zijn in ~e 1e klas Juffrouw Haaksema, Juffrouw Frouwke.
In de 2e klas Juffrouvl IClompenhouwer, Juffromr 1ia.
In de 3e klas Juffrouw Blaak, Juffrom! Ingrid.
Hij vinden het fijn dat z e op onze school zlJn g e k omen en
hopen, da t ze er 'Te e l zullen leren en een prettige tijd zul
len hebben.
\liJIIII /.

Sint Ni colaas en Kerst

----------------------

Het is nog "l-lel heel erg vroeg om hier
al aan tG denken, maar wij zijn al aan
de voorbereidingen begonnen.
Sint lücolaas viiI graag alle kleuters
[ ,_"
een cadeautje met een zakje snoep
~
geven. Verder zullen we op school twee keer een schoentJe op
zetten. Het Kerstfeest willen i're graag alle kleuters een boek
je me t een kleine v ersl1a)ering geven. U begrij pt "rel, dat dit
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veel geld gaa t kosten en i'lillen daa rom aan U vragen of U sa
men met Uw kleuter hiervoor wilt sparen.
De ki nderen krij gen voor de herfstvakantie een spaarpotje mee
naar huis en wij willen ze graag terug tussen 15 en 20 novem
ber a .s. U heeft dan ruim een maand om te sparen en als het
voor TI mogelijk is willen we het bedrag gra ag stellen op
f 3, 50. Alles wat er meer irc ~~ o:u t zulle n v e na ·c uu:r :!.ij ~( d anl~ 
baar aanvaarden.
Wilt U ons meehelpen, om ze cn ze kleuters onvergetelijke da
g en te geven?
Bij voorbaat onze hartelijk dank.
- o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-c-o-o-o-o-0-0-0
~2~~~:::~~_~~~
Binnenkort hopen we weer een openbare
les te geYen.
Hierbij worden alle moeders uitgeno
di gd om een morgen of een middag bij
ons aanwezig te zijn, tenli j 1 i'le met
elkaar gaan zingen en werken.
Het wordt dus geen showles, maar U
unt dan getuige zijn, hoe en wa t
wij elke dag o p sc hool doen.

Op DO ND:CRDAGHORGE N 2_9..._0KTOB:GI'':. 9.0 0
uur ,,,orden de oude:cs ver~·racht v a n
dGl 3e kl a s van JuffroU\-1 ROrL.'1er~
Vie hun achternaam begint met de
lette:rs A tlm L.
De ouders met de ac hternaam ~!Lln__~
worden 's middags om kwart voor
2 verwacht.
Op DIl~SDAml 0p.GEN 25 OKTOBER a.s.
,,'orden de ouders vànlacht van-de
2e kl a s van Juffrouw v.d. Ven om 9.00 uur. ',-li e hun a chternaam
b egint met de l e tters A t/m M en 's middags om kwa rt vóór 2
de ou ders met de acll ternaam beginnend met N t / m J:.
Op DONDERDAG 27 OKTOBER venmchten \-le de ouders v a n de 1 e
klas van · Juffrouw Baay om 9 .00 uur. He t de beginletters ~~
L en ' s middags om lcwart vóór 2 de ouders met de beginletters
M t/m Z. 's Norgens is het + half 11 en ; S middags + kvlart
over 3 afgelopen. Kunt U om-bepaalde redenen niet 03 de voor
gestelde tijd, komt U dan even langs, dan kunnen we proberen
te ruilen. \lij hopen, dat U allen a amlezig kunt zijn en dat
U mee genieten zult mot Uw kleuters van het werk en spel, dat
\-le gaan doen.
'-1

HERFSTVAKA NTIE
Wij hebben dit jaar vroeg herfst
vakantie ~ ZATERDAG 8 OKTOBER be
gint de vakantie en DINSDAG 18
OK'l'OBER komen He weer op school.
=+=+=+=+=+=+=

ALLES ÏiJORDT DUURDEn
Deze veel ge hoorde klacht zult U niet alleen slaken maar ook
wij op school kunnen dat heel goed merken.
Nu is het zo, dat er op onze scholen h;intig jaar lang f 2,-
schoolgeld per maand betaald is. En hoewel de levensstandaard
(dus ook de kosten) in deze tijd enorm gestegen is, hebben we
dat bedrag nog steeds kunnen handl1aven. Nu gaat dit echter be
slist niet meer en daarom heeft ons bestuur besloten het
schoolgeld te verhogen van j 2,-- tot f 3,-- per maand.
Het 2e kind ui t hetzelfde gezin betaalt dan j 1,50 per maand.
Deze verhoging gaat in per 1 oktober 1966. \Tij vertrouv!en er
op, dat U hiervoor begrip zult hebben en dat . . ! e ook hierin
op U kunnen rekene n .
Juffrom,r Ronner.

NIEUVS UIT KLAS 1
De eerste keer dat de krant ui tkvJam, stonden we nog een beetje
vreemd tegenover elkaar, maar nu voelen we ons echt al de
eerste klas, die ook wat wil vertellen.
PAULA DE BRUUT is deze maand 4 jaar
geworden en dat betekende dat ze bij
ons in de klas mocht komen.
Ook }UillIA N ~ :c WO YA is pas bij ons
op school. We h o:;nll dat zij het naar
de zi n zullen ~ eb b en.
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Heeft U het al ge z ien?
Sinds kort hebben we een prachtige
vogelkooi. Het geld hiervoor heb
ben we gehaald uit de speelgoedbus.
Nu hebben de tvlee vogels tenminste
oo k de ruimte.
-0-0-0-0-0-0-0-0

\<Je hebben \leer hlee nieuue Christelijke versies
en uel ~

ge..!..~~r<!.

Eenmaal mochten kinderen
rondom Jezus staan
Niemand mocht hen ~ünderen
om tot Hem tegaan.
Vriendelijke '!,·!Oorden
Heeft Hij toen gezegd
Zegenend de handen
op hun hoofd gelegd.
en :

Handjes gevou\1en
Sluit de oogjes nu
zacht klinkt ons bidden
Heiland tot U.
=+=+=+=+=+=+=

Leuke versjes leerden we dit keer erg veel :
In de eerste plaats het liedje wat heel wat moeders ook al
kunnen zingen:
In de manes chi jn (2x)
Klom ik op mijn l adder in het raamkozijn
Ma &r je waag het niet (2x)
Dit is een vogel en
dit is een vis.
Dit is een duizendpoot, die schoenepoetser
en dit is één e n di t is twee en
di t is dikket dikke, dikke tante kee
en dit is recl:t en dit is krom en nu
draai en we het wieltje no g eens om.
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II

En

ve r der ~

Goede avond spe e lman
Mijn v ader l a at vragen
of je -t avond spelen k an
voor de kleine poppedijne
en de grote bim-bam.
Hi,i kunnen die speelman op heel
veel instrumenten laten spelen
o.a. gitaar, piano en fluit.
-0-0-0-0

Ten derde :
Aja-kabaja Ka-bine-bine-born
zag en, zagen.
De meisjes vragen.
Aja-kabaja Ka-bine-bine-bom
zagen, zagen. De boom valt om.
En als laatste:

Olke bollee rubisolke
Olke bolke knol.
Al o ~ een boerewagentje
van rikke-tikke-tol.

Dit was dan een klein kijkje in klas 1, maar misschien komt
U de vo l gende maand wel kijken naar wat we allemaal nog meer
doen.
Juffrouw Baay.
-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

Sinds vier weken ben ik de nieuwe Juffrouw van de tweede
klas. Gedurende deze tijd heb ik al met verschillende ouders
persoonlijk kennis kunnen mak en.
Voor die g enen met wie dat niet het geval was, wil ik mezelf
even voorstellen: ik ben Juffrouw Van der Ven, ik woon in
Zwij ndrecht, en ik kom iedere morgen op de Mobylette naar
Rijsoord . Gelukki g is het nog steeds mooi weer, maar als het
gaat sneeuuen e n vr i ezen dan zal ik mijn toevlucht moeten
nemen tot de bu s . Maar ik kom in ieder geval!
Als U weet dat i k eerst in Zwijndrecht op een heel oude school
gewerkt h eb, dan zult U be g rijpen da t ik h et f a ntas t isch vi n d
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nu in Rijsoord te ZlJl1. Naast een mooi g ebouw om in te Herken,
i s de vlerksfeer ook heel bel angrijk. I k hoo p dan ook da t de
s amenwerking en h et contact tussen U en mij goed zal zijn.
Natuurlij k is het, zOvlel voor de ouders als voor de kinderen
even wennen ; iedere Juf heeft namelijk een h eel eigen man ier
van aanpakken.
Vandaar dat er in het be gi n n og ""eleens moeilijkheden voor
kunnen komen. Ik denk da t vee l ouders dat wel gemerkt zullen
hebben uit de re a cties v a n :m n kinderen : "Nama, ik blijf van
middag maar bij U", of , i'lIam, ik heb zo ' n buikpijn!"
Di t is nie t s bij zonders, als U zich indenk t welke ervaringen
Uw kleuter allemaal krij g t te verwerken. Soms is de nieuwe
Juf Hat "strenger" dan de vori g e, en dat vooral kunnen de
meeste kinderen moeilijk verkrOPIJen. Het is dan ; "Oh, bij
"onze" Juf mocht dat altijd " , U begrij p t dat de herinnering
dan vaak mooier is, dan 2et in werkelijkheid wa s.
Nu, na vier veken gaat he t gelukki g al goed, en zijn Juffroml
e n kinderen a l aardi g aan e l kaar gewend. Over nog eene vier
weken zal het hopelijk zo zijn, da t het net is, alsof er
nooit een andere Juff rouw geweest is.
-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

NIEUHE LI:CDJ:;3 S

We hebben al weer een heleboel nieuwe liedjes geleerd.
Zingt U ze t huis ook eens met Uw kleuter?
Eerst een versje om eerbiedig te zingen voor het slap en gaa n:
(de melodie is van: Beveel gerust Uw wegen).
Wanneer ik straks ga slapen
van alle dingen moe.
Wilt over mij dan waken
tot aan de morgen toe.
Wilt U mij ook vergeven,
wat ik heb fout gedaan,
en neem mij trouwe Vader
in Uwe liefde aan.
Amen,
I'ToR een

eenvo~dig

versje over de sche..EI?J-_J:?..B:;

\Jolken,vrind en "la te r,
Sterren, zon en maan.
Wie ze heeft geschapen?
God h e eft dat gedaan.
8

Vc r ~ er

ziacren

~e

i. ~ J ~ ~0

( sG enthousiast :

_ li J , _ ~ lij, . m ln hartje is altij~
J ü :31..'-r:; lS een vrlend van ffilJ;

i! C. :~:G

blij,

QC.a :;,'on is m: n jong e h a rtje al tijd blij.

In Amsterclam d a ar staat een huis
met honderdduizend ho eken.
En in die hoeken woont
een muis ;
wat zullen die katje
zoeken !
Zoele eens hier,
zoek eens daar,
loop mij na en tik
mij maar.

ffi tB EB EB
tBffitEffi

=+=+=+= +=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
En ~

'k Heb een ped, ~ed, p ed
'k _leb een autoped (2x)
'k Heb zon ~ r e t, pret, pret
met die a.ut op e d . ( 2x)
Koekjes haal i k voor mama) f ' Mama zegt: "ltlat gaat dat vlug
.
)0 . Ben je nu al weer terug;'.
en Slgare~
voor papa
Met die ped, ped, ~ed,
met die autoped. (2x)

Tot slot no g een opzegversje, dat de kleuters erg mooi vonden ,
vooral om het laatste zinnetje.
De dikke burgemeester
die h çn niet bij de bel,
to en çaf ik hem een zetje,
toen zei hij : Dank je wel!
Toen Ga f ik hem een s ch o ~ •••••
toen zei hij : Hoe]el op:

=+=-l-=+=+=+=+=1-=+=+=+=+=+=-i-=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

De JARIGEN van deze maand zijn e

6 oktober - Franka v.d. Meulen.
11
12
- Elsje Holendijk.

26

"

- Jan-Arie Stok.

HARTELIJ~~ GEF ~ L IC

ITEERD

JuffrOl..H i v.d. Ven.

10

NIEUwS UIT KLAS

3

Allereerst de JARIGhN van deze maand.
Dat zijn er heel wat, wat zullen we feesten.
15

oktober

"

11

20

"

11

11

25

1I

Eric Lodder

-

Henk Rietveld

-

Anja v. Nes

5 jaar.

- 5
Loeana Houtahaeän
5

- 5

11

"
11

José Lopik

Deze kleuters en hun ouders:

-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

1:Te

leerden er weer hlee niemre eerbiedige versjes bij.

Ik houd zoveel

van Jezus. (Op de wijs van; Daar boven in
de hemel).

Ik houd zoveel van Jezus, want Jezus houdt van mij.
Hij b·ram voor mij op aarde ,I t is waar zo goed was Hij.
Al ben ik nog zo groot niet, ik ben hierom zo blij,
De lieve Heer zei eelliJ.aal : "komt kinderen, kom tot Hij.
Hij is de goede Herder, die zorgt voor jou en mlJ.
De groten zijn de schapen, de lamme'ren, dat zijn wij.
Ja Jezus kwam op aarde, en zocht ons groot en klein.
Straks zullen in de hemel, ook heel veel kinderen zijn.

Er ruist langs de

wolke~.

Er ruist langs de wolken, een lief ' lijke naam.
Die hemel en a arde verenigt te saam.
Geen naam is er beter en zoeter voor 't hart.
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
~ent gij, kent gij, die naam nog niet.
Die naam draagt mijn Heiland, mijn lus t en mijn lied.
11

Dag paddestoelenmanneties. (opzegversj e )
Dag padde s toelenmannetjes. Meneertjes en Nevrouwtjes,
v/at sta je hier toch grappig in het rond,
Ik wed, je komt pas uit de grond, in vers gestreken
kleert j es.
~'l aar als ik straks naar huis toe ga,
Dan krijg je vlugge voetjes.
Dan dans je r ond, dan dans je maar, dan knik je lachend
naar elkaar,
En schudt, en schudt, en schudt je rode hoedjes.

Schaa pje-schaapje
Schaapje-schaapje, heb je witte wol,
Ja baas, ja baas, drie zakken vol.
Eén voor de meester en één voor de vrouw,
Eén voor het kindje wat bibbert van de kou.
Schaapje, schaapje, heb je witte wol,
J a baas, ja baas, drie zakken vol.

U1 T DE KI NDE RMOND

Vorige week vertelde ik he t verhaal van Adam e n Eva.
Voor kleuters is het moei li jk te begri jpen, dat er toen nog
geen auto's, fietsen, huizen enz. waren.
Ik vertelde dus dat Adam en J:;va ge...lOon 1 s nachts bui ten
sliepen.
"Ja l1 zei een kl euter, "in legstoelen natuurlijk, nogal ...l ie
des" !
Tot de volgende keer.
Juffrouvl Ronner.

