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S t . Nicolaas had ik U beloofd een specificatie te geven
d e uit g aven die \-lij g edaan hebben voor het St. Nicolaas
~~ - erstfeest. Vorige maand is er niets van gekomen maar
~ ier z iet U het dan.
ij ~ ebben totaal uit alle spaar po tjes ontvangen een b edrag
van ~" 466,36.
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J e u itga ven waren :
Voo r S t. Nicolaas :
Cadeau ; s
Snoe p
Huur 2 e Pieter.pak
Totaal
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Ui tgaven Kerstfeest :
Boekjes
Kerstversierselen,
kaarsen e.d.
Kerstboom en losse
takken
S inaa s ap pels
Koffie, melk,
koekjes e.d.
Huur v. d . stoelen
Totaal
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53,86
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-o sten van St. Ni colaas
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wat in de

speelgoed ~ ot

g e gaan is.

ziet, het klopte allemaal fantastisch en dank zij Uw hulp,
hebben wij e:i.' alles van lcunnen doen, z:)als wij het graag wil
den.

ij

z.

Nog een paar dagen en dan is hei eindelijk
ver. De kleuters
z ijn er al vol van. Het is dan ook een heel evenement als
Papa en Mama onze s pulletjes komen bekijken.
Deze avond is dus op DONpERDAG a.s. 9 NAAJ.T. Om niet de kans
te lo : en, dat alle ouders te g elijk komen wilden we het in twee
groepen SI)li tsen, en '\Tel als volgt :
De namen beginnend met A t/ro L van
half 7 tot half 8 en namen beginnend
met ~ t/m Z-van ~~a li.. ~ tot half 9.
Kunt ij besli s t niet o p h et afges;oro
ken uur dan ma g ij het andere uur nemen,
U hoeft dan niet met een ander te ruilen.
Verder wilde ik no g iets vertellen wat
een kijkavond precies is.
Het doel is natuurlijk, dat U komt
kijken en wel naar alles wat we zo de
afgelopen tijd gemaakt hebben.
U ziet tekenwerk, plaln.rerk, verfwerk,
aan de muur en op de tafels. Verder
wat we zoal doen met al die lucifer
doosjes, closetrollen en andere dozen
die U Uw kleuter van tijd tot tijd mee
geeft naar school.
U zult zic h welee n s afgevraagd hebben,
vrat doen ze toc h met al die "rommel " .
Welnu, dat zult U donderdag kunnen
zien, al verklappen we er nu natutirlijk niets van, het is nog
een verrassing.
Als ij het werk van Uw eigen kleuter bGkeken hebt, de k las in
zijn geheel bewonderd heeft, stap t U dan oo k e e ns naar de a n
dere klassen. U kunt dus vrij alles van de hele school gaan
bekijken en dan zult U bemerken, dat er een groot versc h il is
tussen de drie klassen.
In de 1e klas is heel h ard gewerkt, het resulta a t is erg leuk,
maar totaal verschillend met de 2e en 38 klas.
Deze kleuters van 4 - 4~- jaar kunnen iumers nog niet grote
opdrachten uitvoeren die de 5 - 6 jarigen wel hmnen.

papa en
mama
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~ot eaat veel langzamer, veel moeizamer dan bij de grotere
kl eu ters. Bovendien gaat het ons niet om als einddoel een
~eu ri g werkje klaar te hebben, om te laten bewonderen, maar
o ~ d e arbeidsvreugde die het kind in dit werk beleefd heeft.
~a tuurlijk kan een leidster j s avonds thuis iets verzinnen,
v oo rknippen of tekenen, later in elkaar zetten, precies
vo ordoen en kleuter nadoen, maar dat is, gelukkig, de be
o eling niet, Als ouderen zeg je dan misschien~ "0, "lat keu
ri g .", maarr er zit dan ook niets van het kind zelf in.
ju hebben wij geprobeerd de kleuters
het z e}f te lat n doen.
Na tuurlijk moet er een opdracht zijn, vooral bij kleintjes.
Geef je een 4-jarige dozen, papier, schaar en plaksel en
z e g je : IJMaak er maar wat van", dan zal het eindresultaat
in de meeste gevallen zijn ~ tafel en kleren onder de lijm,
d e d o z en in stukjes geknipt onder de tafel en het resultaat
ie .s '.-la t niet te herkennen is.
~~ is het onze taak om via een opdracht toch het kind zelf
t ~ l aten werken, dus iets te laten maken, .rat uit hem zelf
k omt en niet voorgedaan door de Juf.
30 kunnen 40 kleuters een huisje maken, gestimuleerd, oe
mo ed i g d en eventueel geholpen door de leidster, en toch
zulle n dah al die huisjes verschillend zijn, en de kleuters
z u llen er reuze trots op zijn, omdat ze het ~)L gedaan heo
ben .
De 2e klas ziet er Heer heel anders uit. Dit is een gemengde
kla s met , half 5 en h alf 6 jarigen. Deze kleuters kunnen weer
ve el moeilij k er o p drachten uitvoeren en dat is ook aan het
re sult a at te zien. TI zult dat goed zien aan de tekeningen
en a ndere werkjes.
~ 8 3e klas is echt de klas die van
t.Ja t zullen He
q~h ool afgaat. Dat is nu heel goed
daar allemaal
t e ·me rken. Een g root deel van de
zlen?
LI a s he eft eigenlijk genoeg van
r ik~ en en zomaar tekenen.
~ i j wil l e n moeilijke opdrachten
__c·l b en, g een huisje maken van een
1: o s , maar iets maken van raketten,
~~-,md c "birds, en Batman. Vooral de
1
ecfue rc ld van de jongens is daar
•
-ol v a n en aan die oe h oefte moeten
."e t egemoe t ko men.
=- ese kl eu ters kunnen \-le ".rel een
1 ) OS met a llerlei vra ardeloos
.at e r iaa lgeven en zeggen ~
. T_aak er maar vIa t van! 11 •

Dan gaan ze met elkaar overleggen, helpen elkaar en het resul
t a at i s leuk . Dat bete k ent niet : alles keurig ~mgeplakt zon
der p looitje, precies ronde wielen eraan, nee, dat komt er
niet zozeer op aan, i t g aat hen er om, dat ze iets zelf ver
zonnen, maar ook uitgevoerd hebben. Het is d a n niet zo, dat
Juf kan gaan zitten, maar die sjouwt zich het vuur uit de
sloffen, steeds maar vragen : IIJuf, een draad, of nee een
touw is b eter, Juf velpçn, dit karton wil niet plakken, Juf
ik moet zwart p a pier, dat is er niet meer, Juf hoe moet je
da t nou laten draaien p het kiepelt telkens om, Juf ik moet
pippennen (s p litpennen) hebben; dat wiel doet zo zo gek! 11
enz, enz. En als leidster ~robeer je dan iedereen te hel p en
a a n h et g evraag de, bij de oplossing van een moeilijk pro b leem,
bij het uitzoeken van de beste kleuren enz.
Meer vertellen we er niet van. U zult het op de kijkavond zien ,
neust U overal eens rond en U zult merken dat de ontwikkeling
van een kleuter 0p de kleuterschool, vooral wat het werk b e
treft, heel interessant en gevarieerd is.
Wij ho p en dat we op U allen mogen rekenen , iedereen is welkom ,
opa ' s, oma i s, buurvrouwen en buurmannen, kortom, iedeTeen die
voor het werk van onze kleuters en sch ool belang stelling heeft
en graag eens een kijkje wil komen nemen.
Wil t U U\·[ kleuter VRIJDAGMORGEN een grote tas mee g even, ze
mog en dan al het ~erk mee naar huis nemen.
=+= += + =+'= +=+= +=+=+=+ =+ =+= +=+=+ =+=+= +=+=+=+=+=+=+=+=+= +=+=+=+=

VAKANTIE
De Paasva kantie is al "Heer in h et zicht. DONnERDAG 23 NAART
is de eerste vakantiedag en DI NSDAG 4 APRIL komen we weer
op .ê..cho~l-_.
+++++ +++ +++++++++++ ++ +++ +++ +++++++ +++ ++++ ++++++ ++++++ ++++ ++++

Onze zieken
Met Marj a n de Waard uit de 1e klas gaat h et g oed. Het liggi p s
is er af, ze h eeft nu een loopgi ps en s pringt en hink t a lweer
de kamer rond.
Barbara Lagendijk uit klas 3 is na bijna een maand thuis ziek
zijn een week naar het ziekenhuis geHeest vo or een kleine
Jperatie. Gelukkig mocht zij de afgelopen vreek \·reer na a r huis.
Arie v. Leenen uit klas 1 li g t ook in het ziekenhuis.
Ook hij is g eo p ereerd, ma ar hij gaa t g elukkig nu goed vooruit.
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~ll e drie van harte beterschap gewenst. Ook alle ouders dank
' oor de kaarten d ie 'Vre hen konden sturen.

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

I n ve rband met de

h ebben alle kleuters

voorbereidi~gen

uO'mERJ) G 9 .HAART 's middags vriJ...
-0-0-0-0-0-0-0-0

Ve rder wensen wij U nog gezegende Paasdagen toe en hopen a l
onz e kleuters na de Paasvakantie weer in goede gezond heid
t e ontvangen.
Tot ziens op de kijkavond.
Juffrouw Ronner.
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.'_11ereerst de lange feestlijst van jarigen :
Pe ter Hoetahaëan
Henk Dragt
l'h rj am ICooyman
Bram Lopik
Paula Hollestein
Niels Hooyboer
relly van Antl-rer)en
Gerard van Hal
Rob van Harten
Petra \-lilschut

6 filaart.
8 l1aart.
10 Naart.
12 Naart.
15 }iaart.
17 Haart.
18 f1aart.
25 JiIaart.
26 Haart.
27 Maart.

ove el j a rige kinderen hebben we nog niet achter elkaar ge
ma a r alvast heel veel geluk gewenst en maar ho pen dat
- et een fijne dag zal zijn.
~d ,
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De kij kavond komt oo k in zi cllt, e ind e lijk is h et zover.
De kinderen vi nden ~ et f an tastis c h dat Papa en Mama nu eens
naar hun vlerk .:>:p sc ~ '.ool komen kijken.
,re zullen allemaal maar ho ~ en, dat U net zo enthousiast thuis
komt, als wij er d e voorbereidingen voor getroffen hebben.

Na de kijkavond volgt er al g auvl een heel ander groot feest
n.l. Het Paasfeest.
Hiervoor hebben wij al een versje g eleerd :
Daa r j~icht een toon,
daar klink t een stem
die galmt door g ans Jeruzalem;
een h e erlijk morgenlicht breekt a an ;
de Zoon van God is o pgestaa n!
Als leuk versje he b ben we geleerd z
Wij komen uit het Morenland
en hebben zwarte oren.
De zon, d ie heeft ons b ruin gebrand
en daarom zijn we Moren.

I
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In de venster b ank prijken weer een heel stel nieuwe p l a nt je s .
I k wilde alle ouders, die hiervoor zor gden h artelij k bedank en.
Pl antjes h eb b en vle nooit g enoe g met zulke grot e vensterb a n k en
e n ze doen h et a llemaal Goed.
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_uIt ze zien op de kij a vond, waar u natuurlijk naast he t
ook van alles over het werk en Uw kleuter mag vragen.

_ ~j k en

Juffro-o.w Baay.

i\\IEU'vJS UIT

DE TwEEDE KLAS

ve

:: ijkavond komt nu al vlug dichterbij; nog een paar daagjes
-'n h e t is zover.
J e kleu ters werken erg hard om zoveel mogelijk mooie dingen
e tekenen, te p lakken, te knippen en te p rikken.
~ ll es bewaren we om op de kijkavond ten toon te stellen.
-k h oo p dat U in de gelegenheid zult zijn te komen kijken
~~ar d e resultaten van ons werk.
' oara l voor de kinderen is het erg leuk alè ze weten dat
i-ama (en natuurlijk ook Papa!) op sc ho ol gaan kijken naar
-~"l. t hun kinderen allemaal gemaakt hebben.
~ . hebb en zich er al zo lang
p verheugd, ik hoop dat U ze
'l i et teleur zult stellen .
. ,l s de kij ka vond voorbij is, gaan vle ons ueer voorbereiden
0~ het Paasfeest. He hebben a ls een niem-r versje voor die
'e l egenh eid geleerd .
Luister naar ons paaslied blij ~
God is go ed, God is goed!
~ eel d e wereld zingt, ook wij:
Go d is g oed!
3 1o em] jes bloeien in de weitjes,
k uiken s k omen uit hun eitjes.
~ od is ' t die ons leven doet:
:;'o d i s g oed!
Lu ister naar ons paaslied blij:
od is g oed, God is goed!
- oe I de wereld z ingt, ook wij .
ad is g o ed!
J ezus leeft en is dic ht bij on s,
J ezus l eeft en maakt zo blij ons.
God is 't die ons leven doet,
.}od i s g oed!

-

-

- --- - -

U zult begrijpen dat door de drukte van voorbereidingen voor
9 l'12,art andere z;aken, zoals het aanleren van leuke liedjes,
weleens een beetj e in h et g edrang komen.
Daaror;1 deze keer slechts één niemr liedje, namelijk ~
Anneke, tanneke, tinteltoet,
die draagt vandaag een nieuwe hoed
en nieuwe wollen sokken.
Noo it zal zi j meer jokken!
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. n der liedje, dat U waa rs c h ijnlijk no g niet kent, maa r
a t de kleuters a l een poosje zing en~ is ;
Wie ~aat er mee
wie gaa t er mee
In Arland woont
in Ar l and '.wont

n aar
na a r
m' n
m' n

Arl an d, Arland, Arland,
Arland, dikkie, dakkie, do ?
tante, ml n tante, m 'n tante,
tante, dikkie , dakkie , do!

J i t liedje kunnen de kleuters zelf variëre D, bijvoorbeeld.
' . n Arl a nd \voent m'n Oma" , en vult U zelf verder maar in.

-:--t-++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Df= JARIGEN
~ ez e

1i e

maa nd h e bb en we maar één jarige, namelijk Bert Dijkstra,

24 Maa rt 5 jaar wordt.

_~ r t e l ijk

gefeliciteerd Bert, ik h o p dat je een leuke d ag
:.iuI t heb b en.
Juffrouw van der Ven.
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l eerd en weer een nieuw eerb iedi g versje.
Den kind van no g g een z even.
Een kind van nog g een zeven,
of nog maa r vijf of zes,
kan in de hemel komen
Als h ij doet wat Jezus ze g t.
Gelo of toch in die Heil an d.
E n luistert naar Zijn sternme,
Rij wil je a ltijd helpen
Als je doet wat Jezu s zegt.

10

Een bekend Paaslied.

(Zingt U ze met Uw kleuter?)

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem.
Daar juic h t een toon, daar klinkt een stem,
Die galmt door gans Jeruzalem.
Een heerlijk morgenlicht breekt aan
De Zoo n van God is opgestaan.
nu jaagt de dood geen angst meer aan,
Want alles, alles is voldaan
Die met g eloof op Jezus ziet,
Die vreest voor dood of helle niet!
+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+

Een klein

maniere ~versje.

En

m~n

ééE been staat,

En mijn één been staa t,
En mijn ander moet marcheren

2x

( Het ene b een staat stil en het ander maakt een marcherende
beweging! )
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2 Haart
8 Haart
15 Naart
17 Ma art
19 Haart

Allemaal
g even s t.

\
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Peter van Ha l.
Bram Hooghart.
lJ il to Dijkstra.
l
Pao la F reling.
Frank Streefkerk.

~a rtelijk
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gefeliciteerd e n een h ele fijn e d ag t oe 
JuffrouvT Ronner.
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