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f\LLEkLEJ
Allereerst over ons a.s. Kerstfees t. In het vo:rige krantje
stond ee n fou t betreS f~ nQe de da~Q~
A. 8 . MAA!ID AG 19 D E C ~l1 L:A. hopen vle ons Kerstfeest te vieren,
waarbij we alle ouders, oma is , opa : s enz. van harte uitnodi gen
om samen met onze kleuters dit feest te vieren.
Het klinkt misschien vreemd, maar ik geloof dat het Kerstfeest
een groter en fijner feest voor de kleuters is dan het Sint
Nicola a sfeest. De sfeer is h e ol anders en veel fijner en er
gaat meer in de kinderen om dan wij wel beseffen. Ik heb bijv.
mij n klas het : II Ere zij God;! ö eleerd. vle zingen h et vaak en
de k leuters vinden het een fijn lied. Vorige week zei ~6n van
de kl euters na het zingen van dit lied : ;fH é Juf, het bibbert
helemaal bij mij van binnen, al s vre dit zingen ! rr
ifi j proberen dit Kerstfeest op de kleuterschool op di e manier
te brenge n , dat de kinderen iets zullen begrijpen van het grote
Wonder , dat God zijn enige Zoon voor ons gaf om alle mensen en
ki nderen gelukkig te maken.
Dus niet de kaa rs jes, ker s tboom en leuke kerst'.lCrk jes is he t
bel angrijkste , maar, zoals de klemters zingen: "Dank U, dat i k
het ook mag zeggen, 1 t is ook feest voor mij! f;
Nu over de Kerstviering op SC ~1 ool.
r·laandagmorg EJn hebben alle kleuters
geHoon scho o l.
IS li iddags ",orden om half 4
alle kl euters met hun-ouders
vel".-lac __t va n de 1 e en 2e klas.
Om + lnrart voor 5 is het a fge
lo pen. De ~ klas heeft : 8 mid
dag s vrij.
IS Avo nds om 7 uur wordt de 3e
klas verwac ht me t hun ouders.
Dit uuur t + tot kl·mrt over 8.
~~j h open, dat U allen komen
kunt en dat he t èn voor UI·r
kle ut er èn voor U zelf een
fijne Kerstfeestviering zal zijn •
. :-++-1-!c...L+++++ +++++++++++++++++++++++++++ + ++++
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nAALD)1 AYi }\ En UfRBODfn
HaD ik U er nog eens aan herinneren? Hoge hakken maken alle
maal putten in onze vloeren en dat i-rillen we graag voorkomen.
Hartel i j k dank voor Ui'l med et.,erking !

-. -,- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

VAKANT IE
Het is al,'leer bijna zover. DONDERDAG 22 DE CENBER a. s. is de
eerste vakantiedag en DO IDERnAG 5 JANUARI komen 'Yle 'Yleer op
sch ool !
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.~.-.-.-. -.-. - .-

ONZE POPPE'v/AS
We l ke moeders willen onze p oppewas weer verzorgen? Het heeft
wel wee r e en wasbeurt je nodi g . Geeft U dan even een briefje
mee ? Di t geldt voor alle drie d ~ kl as sen.
Mogen we ook nu weer op U rekenen?
Bi j voorbaat onze hartelijke dank.

Nog

over s~. N icol oa s

De oude baa s is weer verd~enèn en ik denk dat vele ouders
we l de verzuchting sla ken : "Ja gelukkig wel!lI
Het wa s voor ons ook een enorme drukte, maar wat hebben we
genoten. U had al die snuitjes een s moeten zien toen de Sint
met tl'le e Pieten binnen b.,ram. Hat, een verschillencle ui t druk
ldngen variërend van a~ g st tot grote onverschilligheid.
~ n wat genoten de kleuters toen de Juf een standje van St.
Nioolaas kre eg om iets ondeugends. Dat was nog eens wa t ,
Juffrouw die een standje kr eeg.
Toe:l St. Nicola a s na ruim een uur bij ons te zijn ge'Yle e s t 7
wegging , zijn we allemaal na a r buiten gegaan om een erehaag
te maken van de deur tot d e auto. En voor ft laatst gingen
we z ingen : Dag, Si nterklaasje , luister naar ons afscheid s
lied. Tot volgend jaa r.
He t 5 Decemberfeest is we er voorbij. Mede door U\-J hulp en
medewerking is het ee n onverge telijke dag geworden voor al
onze k leuters.
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Dat zijn er van drie klassen heel Vlat. Hier komen ze.
jaar
In klas 1 : j'·l arjan de Haard
13 December 5
I1
11
rr
Lenie Bakker
- 22
ti
11
Ii
Elselientje v.d. Burg - 23
In klas 2 :
-----

Trudi Los
RonaId v. d. Bunt
Hieke v. it Zelfde
Leo v. Oorschot
Irene Bons
Dany Echter

2 Decembor

5
19

-

-

-

In k l as 3 ~ Bas je Nuis
Ni enke Bro m'Ters
Jan v. Nes
Ada de Ruijter
I~e s v.d. Heerilc
Nancy Versenda a l
heo v. Helde n
Herma Kant er s
Gertje v. Al l)hen

20
25
29

11

5 jaar
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11
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4 December
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Allemaa l he e l hartelijk
gefeli ci teerd.

========= = == = =========================

P .S. Neemt U a llemaal dit krantje mee als Vle het Kerstfeest
zullen vieren? Dan l unn en ook de ouders van harte me
Neemt U s.v. p . geen kleine ki n dere n mee?
Tot slot 'Hens ik U, ook namens de andere
leidsters, hele fijne Kerstd aben toe en
een v oorspoedig 1967.
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Juffrouw Renner.

KERSTFEEST van klos 1 en 2
DECEMBER 1966
1. De kleutors komen

bi~~en

en

zingen ~

Luidt klokjes klingelingeling,
luidt k lokjes klins .
Doe je boodschap horen ~
Jezus is geboren.
Voor die blijde klanken,
willen wij God danken.
Lu idt klokjes klingelingeling,
luidt klokjes kling.
2. Opzegg en:

Wij komen met lichtjes
en blijde gezichtjes,
want weet U het al
wie daar li g t in de otal?
Dan moet U het horen ~
er is een kindje geboren.
I t
Is Jezus!

3.

'-'F elleom.

4.

A ll e!!y in ge~ : .

Komt a llen tezamen
Jubel e nd van vreugde
Komt nu, 0, komt nu naar Bethlehem !
Ziet nu de Vorst der eng ilen hier g eboren .
0, l a ten VlJ a a n b idden,
0 , laten wij aanbidden~
0, laten wij aanbidden,
Dien Koning!

6. Kleuters:

Allen zingen:

Kleuters;

A lle~~ingen :

1) T,{ee

1) Nidden in de winternacht
ging de hemel open.
Die ons ft heil ter wereld bracht;
antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied.
Herders waarom zingt gij niet?
Laat de cither slaan,
blaast de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen,
Jezus is geboren!
2) Vrede was het overal~
.rilde dieren hramen
bij de schapen in de stal
e n ze speelden samen.
E lke vogel zingt zijn lied
herders waarom zingt g ij niet?
laat de cit h er slaan,
blaast de fluiten aan,
laa t de be l, laa t de trom,
laat de b e ltrom h oren 1
Jezus is geboren !

]r~inderen ze g g en een versje over .8:..dvent
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De Heer heeft laten ze ggen,
Heel, heel veel jaren l a ng ;
" Ikzelf, Ik kom U he l pen ,
het is op aard' zo ban g " .
En ieder, ieder wachtte,
"0, k om toch lieve Heer,
1.1 i 1 t U h et n iet vergeten?'1
zo vroeg men telkens weer.
Kleuters
2 ) zingen ~
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Stil nu, stil nu, maak nu g een geruc h t,
Stil nu, stil nu, 't ruist al door de lucht.
't Won der ko mt heel zachtjes a a n ,
f t Ke rstkind ."ril naar "binnen gaan.
Stil nu, stil nu, maak nu geen g erucht.

3) Klas 1 zingt g

Maria kwam uit Nazareth.
En niemand had voor haar een bed.
Kyriëleis.

4) samenspraak tussen Jozef en Maria.
Maria :

Jozef ~

Jozef, is het nog ver lopen?
'k \vou graag rusten,
'k ben zo moe,
Heus, ik kan haast niet meer verder,
alle deuren blijven toe.
Stil Maria, nog heel even.
Ergens moet een p laatsje zijn,
waar ve heerlijk kunnen rusten,
ook mijn voeten doen veel pijn.

5) Klas 1 zingt :

Er ia alleen een lege stal
de plaats waar Jezus komen zal.
I ~7riëleis .
Geen vie g je als rustpla a ts,
maar een krib was 't weleer,
waar het Kindeke Jezus
leidt Zijn hoofdje terneer.
De sterren, zij keken
van de Hemel zo mooi~
naar het Kindeke J ezus,
h oe het sliep in h et hooi.

7)

S am ens ~ raa~ tussen jongens en meisjes.

jong ens : Toen in de donk're koude stal,
de Heiland werd geboren,
kon je zeker overal
die blijde boodschap horen?
meisjes ' 0, nee, het is heel blij verteld,
aan arme herders in het veld.
jong e ns : En wie heeft in die heil ' ge nac h t
dat hele blijde nieuws gebracht?
meisjes ; Een lic }lte Engel van de Heer,
die da a lde toen op aarde neer.
8) Klas 2 zingt : De Herders in de velden hielden do wacht,
ze zaten bij de kudde,
It was midden in de nacht.
Een engel uit de hemel, sprak tot hen ,
Jezus i s geboren,
in een stal i n Bethlehem.
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9 ) All en zinge n : Nu zijt ",ellek ome, Jesu lieve Heer,
Gij komt van al zo h oge, van al zo veer.
Nu zijt ,.,ellekome, van de hoge hemel neer ,
Hier a l in dit Bardrijk zijt Gij gezien
nooit meer .
Kyriëleis.
Herders op de velden, hoorden een nieuw
lied.,
dat Jezus was g eboren, zij wisten ft niet.
Ga n a ar gene straten en gij zult Hem vin
den klaar.
Bethl'hem is de stede, daar is 't 3 esc h i e d
voo r,·ra ar .
iCyriëleis.
10) Kl euters zin g en ~ In een stal in Bet h lehem,
----ft was midden in de nacht,
daar vonden ze Hem.
De wijzen, de wijzen,
ze moesten zover reizen.
Ze bTamel"_ in Jeruzalem
en vroegen d aar :
waar vinden we Hem?
De Koning, d er Joden,
Zijn ster staat in het Oosten.
Bij de stal
de ster die
toen gingen
om Jezus te

1 1 ) ~~.2! :
0, kind je, kindje Jezus
vo or mij oo k kwam Gij neer.
Ik kn iel b i j Uwe kribbe
eerbiedig neer.
Ne emt Gij 0 Heer mijn hartje,
ma ik Uw kindje zijn?
I k kan alleen n iet verder,
ik ben zo klei n .

e.

Pauze.

9. ICer st verhaa l.
8

daar bleven ze s ta a n,
was hen voor g e g a a n,
zij naar binnen,
aanbidden.

10. Kleuters zing en :. Blij, blij, m'n hartje is altijd blij (2x)
\·rant Jezus is een Vriend van mij,
daarom is mi n jonge hartje altijd bl~.
11.

p ankge ~ ed.•
zingen ~

12. Allen staande
13.

:Q.iJ;j.e.~.~n

van

Ere z ij God.

ICer~tvJerkjes

en

1?_oekje~!

Juffrouw v.d. Ven.
Juffrouvr Baaij.
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Dank U voor deze mooie Kerstdag.

Dank U voor deze mooie Kerstdag
Dank U voor heel dit feest zo blij.
Dank U, dat i k h et ook mag zeggen
rt Is ook feest voor mij.
Dank U voor
Dank U voor
Dank U, dat
Vrede komen
Dank
Heel
Dank
Voor

ft kindje in de kribbe,
Beth'lems arme stal
er ook op aarde
za l.

U, eerbiedig knielen kleuters
stil voor Uw kribbe neer.
U, dat wij U dan ken mogen
dit Kerstfeest Heer.

2. Gebed.
-~-

3. AlleE:-zingen : Komt allen te samen.
Komt allen te samen, komt verheugd van harte,
Bethlehem ' s stal in de geest bezocht.
Zien wij dat kindje, ons tot heil geboren,
0, laten \-rij aanbidden, 0 laten vlij a a n'oidden,
0 , laten vrij aanbidden, die Koning .
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4. Declamatie kleuters, \iaarbij

~.!.;L_zingen ~

Jezus zeg t dat

Hi j hier van ons verwacht.
Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht ,
Dat wij zijn al s kaarsjes, brandend in de nacht.
En Hij wenst dat ieder, tot Zijn ere schijn,
Ji j in j ouw k lein hoekje en ik in 't mi jn.
Jezus zegt ons ook dat It zo donker is,
Overa l op aarde, zonde en droefenis.
Laa t ons dan i n It dui ster, held1re lichtjes zijn.
Jij in jouw klein hoek je en ik in ' t mijn.
J e zus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet,
Of het helder licht geeft, of ook bijna niet.
Hi j ziet uit de hemel, of wij lichtjes zijn.
Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn.

5. Declamatie kleuter s.
6. Allen

zingen ~

Grote God zij loven U.

Grote God wi j loven U
Heer 0 sterks t e aller sterken.
Hee l de wereld buigt voor U,
En bewond ert Uwe werken.
Die Gij waart ten allen tijd
Blijft Gij ook in eeu\d ghe id.

7.

De c lamatie kleuters.

8. Allen zingen i I n Bet h lehem ' s stal.
In Bethlehem ' s stal lag

C~ristus

de Heer,

In doeken gehuld, als kindje terneer.

Voor Hem was geen plaa ts meer, in herberg of huis.
Zijn wieg T,olas een kribbe, Zijn troon vlas een kruis.

9. Ve r t e l l ing van he t
10. Allen

z inge n ~

Ke r stverhaa~.

St ille nacht.

St il le na clt , heili ge nacht ,
Davi ds Zoon , l a ng ver\'lac:_t ,
Die millioenen een s zali gen zal
Werd geboren in Be t : lehems stal.
Hi j de r Sche ps e l en Heer. (2:)
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Hulploos kind, heili g ki nd,
Dat zo tr01.lVl zondaa rs mi n t .
Ook v oor mi j he b t g l u ri j dom ontzegt s
Werd i n stro en i n doe ~n ge l egd.
Leer m i U danken daarvoor. (2x)

11. Pa u ze .
- - 12. Kleuters

zingen ~

:Cr is een kinde k e geboren ....

Er is een kindeke geboren op aard, (2x)
't Ki,a m o p de aarde voor ons allemaal. (2x)

't Kwam op de aarde en 't had er geen huis, (2x)
't Kwam 0 :') de aarde en 't droeg al zijn kruis (2x)
Er is een k indeke geboren in t strooi y (2x)
' t Lag in een kribbeke gedekt met 'lat hooi.

13. Declamatie kleuters.
14. Kleuter3 zingen : Alle engelen zongen.
Alle engelen zonge n , ere zij God ,
Vrede o p a a rQe en ere zij God. Ame n .
15 . Allen

zing en ~

Nu sijt vellecome .

Nu sijt Hellecom e~ Jesu lieve Heer,
Gij k omt van a lso hoge, van also veêr.
Nu sijt Hellecome van de hoge hemel neer,
Nu al op dit aardrijk zijt Gij gezien no o it meer .
Kyr i ëlcys.
Herders o~ d e velden , hoorden een nieu w lied,
Da t Jezus was geboren, zij wiste n ' t ni Gt.
Gaat naar gene straten en gij zul t het v ind en da a r,
Bet h' lem is de stede, daar is 't ge schie d voo r waar.
Kyriël;:;ys.
16. Declamatie -kleut er.s.
17. Kleuters zingen ; Kling klo

~j

es klingelingelin •

Kling klokjes klinb eling eling, kling klokjes klin g,
Laa t je boodschap h oren, Jezus is g eboren,
Voor die b lijde klanken, Hillen Hij God dank en.
Kling klo k jes kling elingeling, klinb klokjes kling .
18. Declamatie k leuters.

19.

Kleuters zing en : Het staldeurtje kraak te.
Het staldeurtje kraakte, de os l oeide zacht,
Toen Jozef ont waa k te, was ,t kindje gebrac ~ t .
Wij noemen Hem Jezus, heeft Jozef gezegd,
Zac h t heeft Hem ~aria in 't kribje g elegd.
11

i e loo)t op he t paedje en wie kl opt daar aan?
ft Zijn herders, die zwi jgend voor 't staldeurtje staan.
Za cht kl inken hun stemmen, de Heer zij geloofd,
Zij nemen eerb i edig de muts van het hoofd.
20 . De clamatie kleuteE.§..
21. Kleuters zingen ; Ze g e ens herders •.••.
Zeg eens herd ers, waar ko ~ jij vandaan ?
Ik h eb eens gekeken, in een oude s tal
Daar zag ik een wonder dat ' k vertellen za l.
Ze g eens herders , wat heb jij gezie~?
' k Zag een os en ezel bij een voederbak.
I t
\la s er ko ud en donker, tocht ki-l8m door he t dak.
Zeg een s herders , zag jij soms nOG meer?
Ja i k zag ee n k ind je sc hreiend van de kou.
En daarbij st ond J ozef, die het warmen wou.
Zeg eens herders he ef t het iets gevraagd ?
J a het vraagt om li ef de , schatten vraagt het ge en .
La te n .rij dan allen, gaan tot Hem alleen.
22. Vert e l l i n g vri j Kers t verhaal.
23. Allen zingen :. Gee n wie g je als rustplaat s.
een wi egj e a ls r ustplaa ts, maar een kr ib was 't \le laer.
\laar h e t kind eke Jezus, le i zijn hoofdje terneer .
De s te r re n zi j keken , uit de hem e l zo mooi,
Naar ft ki ndeke J e zus , hoe h~t sliep in hot hooi.

o zegen de ki nd ' ren veraf en dichtbij
Gij houdt van hen a llen, evenveel als van mij.
Gij wilt da t wi j ki nd'ren al zijn wij nog klein.
Bi j U i n de h em el, ook eens zullen zijn.

Q

24. Dank abed .
25. Staande

z i ngen ~

' re zij God.

Uitde len van bo skias en Kerst
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