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Het is dan weer bijna zover.
We zitten nu midden in de
St. Nicolaasdrukte.
Ve tekenen, verven, plakken,
zingen ervan, kortom , de
sfeer op sc ~ ool is duide
lij k merkbaar.
Soms moeten we ze wel eens
uit laten razen door kei
hard te zingen, klappen ,
dansen, stampen enz.
Dit li jkt misschien vreemd,
maar d e k leuters zitten zo
vol s p anni~ g, (dat is niet
bij ieder ki n d merkbaar)
dat het er even uit moet.
Juf do et dan van harte mee,
uit eindelijk leeft zij in
deze tijd oo k onder span
ning, a l is dat weer anders
dan v oor on ze kleuters.
Alle spaar potjes zijn nu
binnen en de inhoud ervan
heeft ons verrast.
All e ouders hartelijk dank
voo r de medewerking.
In he t J2..nuari-nummer hoop i k de afrekening in het 8c::"001
krantje te zetten. Dan heeft U er eni g idee van wat wi j met
het geld g edaa n Lebben en ,mt voor onkosten "ij zoal voor
St. N'i col a as en l~erst gehad h ebbe n .
MAAND AGJ'lIORGE r 5 DECEHBER om 10.00 uur hopen ue de Goede Sint
met zi j n knecht (miss ohien zelfs twee J ) te be groeten.
De kleuters worden om half 10 o ~ school verwac~t.
\Ie gaan gewoon om kwart voor 12- ui t en ~J.ll..~j._<!..a3s hebben de
kleu:i:; er~-y.E...U.
Dinsdag 6 December beginnen '..re op de gevone tijd, maar mocht
het voor Uw kleuter erg laat gewo r den zijn, dan laat U ~et
gerust even uitslapen. Wij houden d aar rekening mee.
Die morgen mo gen alle kleuters hun cadeautjes die ze gekregen
hebben mee naar school nemen. Geeft U dan niet h et duurste
mee , want al zijn ,Te voorzioh tig 1 het zou kunnen gebeuren,
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délt het beschadigen zou. 's I'1 orgens kunnen dus alle kleuters
met hun eigen speelgoed spelen en elkaars cadeautjes be\-londe
ren. Ue hopen, dat 1:et voor Uw kleuters een onvergetelijke
morgen zal worden.

KERSTFEEST 1/
Ook daar zijn ve al druk mee bezig.
110::')8n dit te houden op IlAA NDAG_ 21 DECEIfBER a.s.
's Middags voor klas 1 + 2 en iS avonds voor klas 3.
In het ~rantje van
volgende maand komt alles uitvoerig te
staan,

\Je
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M 'E LKGELD
Het ingang van 17 October is de melk verhoogd van f 0,53
naar; 0,54 per week. Vandaar dat we voor November J 0,03
meer gerekend hebben.
In ::et vervolg is het nu dus 4 of 5 x f 0,54 per maand.
Heeft een maand 4 maandagen, dan is het 4 x dat bedrag, bij
een maand van 5 maandagen dus 5 x dat bedrag.
=+=+ =+ =+=+ =+= +=+=+=+ =+= +=+= +=+ =+=+=-:-=+= +=+= +=+=+=+=+= += +=+=+=
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ZL LF STAND IGHE]]) VAN ONZE KLEUT ER S.

We draaien alweer bijna 4 maan
den na de grote vakantie en alle
kleuters, ook de kleintjes zijn
nu 'tlel gewend.
Nu vlillei1 'Vle graag ~1et volgende
gaan doen en dat is : Van nu af
aan liever geen moeders me3r na a r
binnen. Ue ".rillen onze !cleuters
5raa g zo zelfstandig mogelijk
maken en dat houdt natuurlijk
ook in, alleen naar binnen, jas
uit doen, en in de klas gaan.
Zo krijgen onze kinderen, voor
al de kleintjes echt het gevoel
nu groot te zijn en dat is toch echt vleI belangrijk.
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Over jassen, mutsen e.d. losmaken hoeft U zich geen zorgen
te maken. De leidster zal in de gang staan om alle kinderen,
die daarmee moeilijkheden hebben, te helyen.
Tevens willen we de kleuters langzamer~"1and i1ellJen om zelf
aan en uit te kleden. Daar zijn ze zelf reuze trots Oy want
we h oren we l eens de o:pmerking~ ;iJuf, als jij min bovenste
lmoop doet, doe i k zelf de rest! 11
Wilt U ons hiermee helpen? Als U iets aan de leidster van
Lhr kind ,"r ilt vragen of zeggen, leunt U natuurlijk altijd
terecht, maar verder vrillen vre de kleuters ö.us graag alleen
bij de deur opwachten.
Bij voorbaat voor Uvr medewerking hartelijk dank.
+t-+++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

De win~er ~
Nu ue weer volop in de koude en vooral
natte dagen zitten, zou ik U willen
verzoeken Uw kleuter niet zo vroeg naar
sc ho ol te sturen. Sownige kleuters staan
al even over 8 bij sch ool en dat is toc~
echt niet nodig.
Om 5 over half 9 en 10 voor half twee
gaat de deur open. Voor die tijd zlJn V1J
er wel, maar zijn dan bezig met allerlei
voorbereidingen voor de komende morgen
of middag en we moeten er nu eenmaal een
vaste tijd op na houden.
Als U Uw kleuter komt halen en het is
erg koud of nat weer en het is nog geen
tijd, komt U dan gerust binnen wac h ten.
Mocht de deur nog op slot zijn, belt U
ian even aan. De banken in de gang zijn speciaal voor wach
tende moeders gemaakt, dus .raarom er geen gebruik van ma~cen
en in } lae t s daarva~ i~ de kou s taan?
Het is voor ons echt niet lastig, wij gaan wel gewoon door
en een beetj e lavraai van 120 kinderen .ril t U na tuurlijk wel
voor lief nemen.
Tot de volgende keer,
Juffr. Ronner.
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Me t kloppend hart en bevende
hand schrijven wij het laat
ste nieuws op uit klas 1.
0, hoeft dit niet, bent U
gelukkig zo'n ouder, die ni e t
als stok achter de deur de
brave Sint ziet en die ver
telt dat, de zak di e Piet
draagt alleen vo or cadeaut j es
is, want dat er anders e en
vers chrikke lijke grote zak
nodig is.
Ja? Dan veranderen wij vlug
onze toon.
In de klas heerst een gezellige opgewonde stemming.
Alle mogelijke zwarte Pieten en Sinten worden er
door de kinderen ontworpen.
Onze zangrepetoir is drastisch veranderd, maar is zo
uit gebreid , dat het onmogelijk is ze allemaal te no
teren. Haar we wi llen wel nog 2 versjes opschrijven,
die nog buiten d e komende f e esten vallen en wel :
Arie Bombari
waa r ga je naar toe?
Naar de dwergen op de
zeven bergen over de
zee.
Arie Bombari
wie gaat er met je mee?
en ;
Ri, ra, ree
we rijden met een slee
we rijden me t een arreslee
Ri, ra, ree.
Onze christelijke versjes komen dit keer wat acht eraan, maar
dat betekent geens~i :u 0 :) (' 0 acn t8:i.'grond.
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Daar boven in de hemel
woont onze lieve Heer.
Hij ziet op alle kinderen
zo vriendelijk ter~ocr.
Ja, waar wij ~ns bevinden
in huis, op school, 0 Il straat
wij we ten dat de Here
ons altijd gadeslaat.
en .:
Dank U voor deze nieuwe morgen
Dank U voor deze nieuwe dag
Dank U dat i k met al mijn zorgen
bij U komen mag.
Bovendien zijn we al druk bezi g aan de Xerstversjes, maar
daar verklappen ive nog niets v an .

TOT SLOT ONZE JARIGE :

5 December ! Sint li colaas

Juffr. Baay.
++++++++++ +++++++++++++ ++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++
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Dankzij de openbare les heb ilc nu ",el mot ongov e,-,r &110 m 00
ders kennis gemaakt. Ik vond het erg leuk dat U allemaal zo
veel belangstelling toonde en zo e n t ~ l ousiast meedeed.
Het is mijn gewoonte zo af en toe bezoekjes af te leggen om
eens nader kennis te maken met de ouders van ilmijn ll kind eren
en om eens te prat en ov er die kinderen.
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I k ben al bij verschillende kleuters thuis
geweest, en ik hoop tijd genoeg te hebben
om vóór de grote vakantie, 1967, bij alle
maal geweest te zijn.
U begrijpt misschien wel dat dat niet eens
zo -gemakkelijk is, v/ant ook juffrouHs heb
ben ~-;.et nogal eens druk.
Hebt U ook gemerkt dat UH kleuter al wat
meer aan mij gevlend is? Ik geloof dat het
wel goed gaat, want ik zie 's morgens geen
traantjes meer. Gelukkig maar !
NI EUHE L

DJES::

We kenden al lang het eerste versje van :
De Heer is mijn herder~ m.aar nu hebben we
ook het tweede er bij geleerd :
De Heer is mijn herder,
Hij waakt voor mijn ziel.
Hij brengt mij op wegen
van g oedheid en zegen.
Hij s c raagt mI a ls ik wankel
Hij dr a agt mi als ik viel.
\~

kennen nu ook het tweede versje van: Grote God wij loven U:
Al les wat U ) rijzen kan,
U de eeuw'ge, ong eziene,
loof t Uw liefd i en zingt ervan.
Alle eng' len die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe :
"Heilig , h eili g t heilig" toe.

De woorden v a n deze versjes lokken vaak no gal wat misver
standen uit, dat h ebt U vlaarschijnlijk al gehoord als Uw
zoontje of dochtertje deze moeilijke liederen zong.
Ze zijn ook inderdaad wel een beetje ingewikkeld voor kleu
terss maar het is voor h en Ge n heerlijke ervaring als ze in
de kerk mee kunnen zingen met zo'n "grote-mensen-vers ll •
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=-i-=
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AlWERE L l'DJES ;
Een liedje over he t

ve r k~eE:

Rood zijn de kersen, rood zijn je
Rood is het lichtje in de straat.
Zie je de a u to ' s netjes \lachten,
Zi e j e da t niemand verder gaat?
Zo is h et goed, zo is het goed,
Rood wi l zeggen dat je wachten moet.
Groen ZlJn de kildeers , groen zlJn de
Groen is het lichtje i n de straat.
Zie je de auto 's n u weer rijden,
Zie je da t i eder verder gaat?
Zo is het goe d, zo is het goed,
Gro e n wil z e ggen dat je verder moet.
En een liedje over vier haasjos:
Vier leuke kleine haasjes,
die s,eelden in het bos.
Zo maakten leuke sprongetjes
al op het zac~te mos.
Tralala, wip, wip (2x)
al op het zachte mos.
Maar toen ze daar zo speelden
en sprongen hee n en weer .
Toen klemde Pluis z'n pootje
en dat deed een beetje zeer.
Tralala , au, au (2x)
dat deed een beetje zeer.
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Toen zijn ze met z'n viertjes
weer vlug naa r huis gegaan.
En moeder heeft er toen h e el gauw
een lapje om g edaan.
Tralala, wi y , wi p , ( 2x )
een lapje om gedaan.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. - .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Si nt Nicolaas is al weer in het land, en we zijn allemaal druk
be zi g om hem h artelijk te ontvangen. We maken iets moois voor
die e elegenheid en we oefenen ons alvast in het zing en van de
b ekonde Sinterklaas-liedjes, zoals : Zie ginds komt de Stoom
b oot, 0, ko m er eens kij k en, Zie de maan schijnt door de bomen,
Hoor de wind waa it door d e bomen, en noemt U maar o p .
\/e leren echter oo k een paa r niemTe liedjes

~

Zwarte Piet, wiedewiedewict,
' k Hoor je wel, maar ik zie ja niet.
Uil je Sint de groeten doen?
Gooi wat in m'n lege schoen.
Zwa rte P iet, wiedewiedewiet,
'k Hoor je wel, maar ik zie je niet.
Dicht b ij d e schoorsteen
zingen wij e en lie d j e .
't Is voor 't f e e st v a n S i n t e rkla as
en zijn zwarte Pie terbaas.
++++++++++++++++++ +++ ++++++++++ ++++++++++++++++++++++++ ++++++

Rom,
Rom,
Rom,
Rom,

bom,
bom,
bom,
bom,

bom,
bom,
bom,
bo m,

wat h oor ik in ~e sc h oorsteen?
daar heb je Zwarte Piet.
nu strooit hij ~epern o ten,
i k ~ oor hem wel, maar Ik zie hem niet.
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3 November
11
17
11
23
25
"
fI
27
29
"

Ad Heij b oer
Bettina Leendertsen en Ja::1p Boer
René v.el. Giessen
Aart v.d. Leer
Agnes v. Antwerpen
Pieter Bezemer

Ze werden allemaal 5 jaar.
Hartelijk Gefeliciteerd!
Juffrouw v.d. Ven.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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I;erst moet ik een hele grote fout goed maken.
Vori ge maand stond er in ons krantje dat cr zes kleuters
2 jaar waren geworden.
\-lat waren ze beledigd en wat hob ik van ze op m'n kop gehad.
Roe durfde ik •...•• !
Hiep-hiep-hoera
Dus hier nog een keer:
I:ric Lodder
Henk Rietveld
Nienke Pikha ar
Loeana Houtahaëan
Anja v. e s
José Lo:::ük
~n

deze kleuters zijn

15 October
15
"
20
20
20

25
~

11

"
11

11

jaar geworden!

Ik hoolJ, dat ik het nu .leer goed gemaakt heb!!
Deze maand is er maar 1 kleuter jarig en wel:
Nelly

I~ ooy

19 November

6 jaar,

Nogmaals allemaal hartelijk gefeliciteerd.
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\ofe leerden veer ti,ee nieU'.Je Christelijke liedjefl.

Eerst een Engels versje, wat de kinderen prachtig vinden:
1J alking
"llal ki nG
\1a ll ing
\o,Tal Li ng
'''aH:: ' ng
'''a U ing
Wa l king
r

v!Ï th

J esus

vi th J esus, valking; all the way y walking all the day
v/ith Jesus, walking with Jesus alone.
in the Bunshine
in the shado ö.·:
a ll t he way, walking all the day,
with Jesus, walking with Jesus alone.

De vertaling komt hier op neer:
Ik vandel met Jezus, de hele weg en de hele dag
In de zonneschijn en in de schaduw,
I k wandel met Jezus alleen.
Misschien vindt U het vreemd OB aan kleuters een Engels liedj e
te leren, maar ze vinden het idee prachtig dat ze een versje
kennen dat de kleuters in Engeland ook zo zingen.
Natuurlijk heb ik ze de betekenis ook geleerd.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Na de Bi jbelvertelling over Abraham leerden we het volgende
liedje ~ Heb je wel geh oor d • •.••
Heb je ..rel g e~lOord v an Abraham,
Die ui t TIr der Galdaën bvam.
Hij moest duizend mijlen reizen,
Naar het land dat God z öu wijzen,
Duizend mijlen trok h ij voort,
En zijn kompas WBS zijn enkel woord.
Heb je wel gehoord, hij had geen kind,
Ha a r sloeg Gods woord niet in de wind.
Hij vertromrde heel zijn leven,
Dat Go d hem een zoon zou geven.
En de Heer die alles leidt
Rekende dat tot rechtvaardigheid.
-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
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\le le erd en twee nieuwe St. Ni c olaas -li edjes:

Al s al le kinderen slapen gaan, slapen o p één oor.
gt~, ,,
St . Ti J 0 1a:3,~; ~ v:;:' o::'ij:: in h e-~ S :- c- OL' .

!) a.n

FI l dD..'il r o e ~)t

cc "'!.d, 't

(;.e

:Sn dan stapt St.

'C8 U::"'~

-

v OO~'~'l.li·~,

vJ v ~_. t-i

~

vo o~.:'

-.

ficolaas, hier bij ; t schooltj e uit .

Sint erklaa s i s

~he~._d~~

Sinterklaas i s op het dak. liet zijn paarè_je (2x)
Sint erk laas is op het dak . Het zijn :paardje en met zijn zak .
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

Hi j ki jkt
Naar a lle
Hij kijkt
Naar a l le

na&r binnen en luistert goed
kind'ren (2x)
naar binnen en luistert goed
k i nd'ren wie stout is of zoet.

En dan strooit hij keer 0l) keer
Allerlei lekkers (2x)
En dan strooit hij keeT op ke er
All er lei lekkers van boven neer.
Juffr. RO!L"1 er .

Die r oe is alleen
maar 08 te zwaai en
hoor:
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