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Allereerst de komende Openbare 1es.
De meeste ouders hebben dit al een keer mee g emaa kt en weten
dus al, vlat dat is. Voor de "niem"e moeders zal ik er iets
meer van vertellen.
U hoort na tuurl ijk we l h et één en ander van U"l kleute r , wat
ze zoal b ij ons op s chool doen. Nu is het de bedoeling van
de Openbare Les, dat U nu zèlf eens meemaakt hoe het gaat op
school. '.li j doen niets bijzonders, studeren niets met de k leu
ters i n, maar werl;:en alleen met h en z0 8.1s ",'e al tijd geivoon
z i jn, zoals ~ vertellen, muzikale vorming, spelen, vlerken,
e.a. U komt er dan gezellig bij zitten en kunt Uw kleuter
eens fijn observeren en als ze a a n h et '-l erk zijn, kunt U de
klas eens rondlopen en hier en daar een praatje gaan make n .
De ope:1.ba re les wordt gehouden op DOllt'1Y;JTIDAG 26 OKT OBER a. s.
voor de 3e k las van Hej. van der Ven.
's Borgens om 9.00 uur worden de moeders ver\vacht, wie hun
ac llternaam begint met de letters A t/m IC.
' s Ifidd ags om 2.00 uur de moeders met de ac h ternaam beginnend
met de let t ers 1 tlm Z.
Op l'1AANDAG
's - orgens
A tlm 0 en
naam p t l m

30 OKTOBER a. s. voor de 2e klas van r.fej. Baay.
om 9 . 0 0 uu r voor de moeders met de achternaam
's middags om 2.00 uur de moeders met de achter
Z.

PiJffl~ ~QKTOBBP:. is dan de 1 e kla s aan de beurt van ifej.

1e vervrachten I s morgens om 9.00 uur de moeders met
de a~ uernaam beginnend met de letters A tlm K en 's midd a gs
om ~ . O O uur de moeders wie ~un achternaam be g int met 1 tlm Z.
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Ku n t U op de vcorgestelde tij d beslist niet, ,'ri lt U dan even
langs k omen, dan proberen we te ruilen. "'r is al tijd vrel een
mo g el i jk:1eicl om het te veranderen, \vant we \Tillen graag alle
moe ders ontv angen en hopen dat U allemaal onze uitnodi g ing
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aan zult nemen.
's llorgens zal er koffie geschonken worden en 's middags thee.
vlij vragen U hiervoor a l s het mogelijk is een kleine vergoe
ding, die U zelf mag bepa len, om de gemaakte onkosten te be
talen.
De openbare les is IS morgens om + half elf en 's midda s om
+ nrart over drie a f gelopen.
De moeders, di e hun kleuters 's middags altijd afhalen, kun
nen dan zo lang op de gang op hun kleuters wachten.
Hij hopen dat U prettige uu rtjes bij Uw kleuter door zult
brengen en even opgeto gen za.l zijn als de kinderen zelf.
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Z A IC DO E K E N.

Na de vakantie tot heden z~Jn
er heel wat zakdoeken gevon
den. Die zullen op de dagen
van de openba re les allemaal
in de gang opge hangen wor de n.
Als TI Uw eigendom er tus sen
ziet ha ngen , wi lt U het er da
ze lf afhalen? Vooral de 1e kla
verliest nogal veel, zonder het tehe~kennen, maar op de ze ma
nier kunnen vle het miss chien weer voor elkaar kri j gen.
;~=5';=/~=~~=5o=7~=%=1~=%=?;=7~=r~=%=~;=5~ =a;;=7~=%=%=%=%=~t=r~=%='fo =% =% =~~4 =7~ =1j
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De herfstvakantie komt \{eer dichterbij. De eerste vakál;l i eda g
va lt op m aa nd a~ 16 oktober en dinsdag 24 oktober komen e
v!eer op school.
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 -0
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\H NTER NAD ERT l·lEER .

Nu de herfst \'leer volop a a n de gang is en het vaak koud en
guur weer is , willen vre de moeders, die hun kleuter af komen
halen, erop a tt ent ma ken , dat U binnen mag wachten.
1;,'1 de gang zi jn speciaal tl-lee grote banken gemaakt voor U,
zodat U buiten niet in de re gen en kou hoeft te staan.
Bent U dus te vroe g , kom dan naar binnen, daar is het lekker
,·rarm en droo g . Hocht de deur nog op slot zijn (wij vergeten
het soms), belt U dan rustig aan en U \'Tordt met de grootste
s poe d binnengelaten .
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
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SI/( T /7/CûLaaS [/7 /([/(ST.
U denkt er misschien liever nog niet aan, maar wij zijn al vol
op bezig met de voorbereidingen.
Echter, dit zijn twee feesten, die erg veel geld kosten en
daarom zijn wij zo vrij U te vragen ons mee te helpen met
sparen. All e kleuters krij gen een spaarpotje mee en het streef
bedrag is J 4 ,- - per kind. (Het tweede kind uit eenzelfde ge
zin mag voor de helft). Wij zullen proberen voor de herfts
vakantie de spa a rpotjes mee te geven of anders vlak er na en
\'le vlillen de potjes graag terug heb ben in de vreek van 20 t/m
25 november a. s., dan kunnen de kleut ers dus ruim vijf ,'reken
sparen. Alles vlat er bovûn de f 4,-- in komt, is natuurlijk
hartelijk welkom. Alles kost op het moment erg duur en daar
we ve e l leuke plannen hebben, is dit bedrag echt wel nodig.
Vilt U ons meehelpen? Uij r ekenen op Uw me dewerking en ze gge n
bij voorbaat U vast harte lij _: dank.

---",---" , ---",---",---" , ---",---",---",---",---",
D E F 0 T 0 GR A AF
De foto gra af hoopt onze school vleer te bezoeken op vrijdagmor
gen 27 oktober a.s.
De kinderen kri jgen van te voren nog wel een briefje mee,
maar dan wee t U he t vast.

o - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

POPPEn
Zoal s ij misschien wel weet, heeft elke klas een poppehoek.
Nu is het met de poppekleértjes van elke klas no ga l wat droe
vi .a:...gesteld. Er slijt nogal vrat en sommige kleertjes passen
niet goed. Nu is onze vraag: Hie van de moeders (of oma's)
•.;il een pop eens helemaal een niemle garderobe geven?
Het mag gebreid zijn of gemaakt van een fleurig lapje.
Als U er voot voelt, wilt U dan even een pop komen ha len?
IJij llachten met spanning af.

NIEU IS UIT KLAS I

De eerste klas is nu ruim tHee maanden op school. De moeilijk
hed en zijn overwonnen en ik kan wel zeggen dat alle kleuters
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nu 'del gewend zlJn, zowel aan de school, aan elkaar en aan
de juf, en ook a ndersom. Het is ook voor de leidster een gro
te en soms moei lij ke opgave haar 40 kleuters goed te leren
kennen . Ieder kind moet weer anders aangepakt 'vorden en i ede
re kleut e r heeft" "zijn of haar leuke en soms minder leuke
hoedanigheden. Hu ik de kin..
..
deren beter ken, kan ik wel zeggen,
dat ik een leuke klas heb als to
taal. Ieder kind is weer ande r s,
mam, ik heb
maar ze vullen elkaar '.. . eer aan.
zo'n lol gehad!
Bovendi en is het een humori s
tische klas, Qie reuze kan
lachen en dat gebeurt dan
ook nog wel eens.
Laa tst plaste er een in de
broek van be~ lachen, toen
we, na het vertellen van
een verhaal over een geit,
een echte geit in de klas
haal den, di e als souv enir
en nageda chtenis 37 ( we
hebben ze s amen ge te ld) geit ekeut eltjes in de klas achterli et.
U merkt ue l dat we samen vaak r eu ze plezi er he bb en. Mo cht en
er op een of andere manier toch nog eens moei lijkheden met
Uw kleuter zijn wat de school betreft, komt U da n even pr a 
ten en vertel het ons. Alleen door e en goede samenwerki ng
tussen ouders en school kunnen wi j op de beste mani er dat ge 
ne voor Uw kleuter zijn wat het nodig heeft en wa t U ook van
ons mag verwa cht en.
De niem.re versjes die 'ie leerden:
All ereerst het tvlCede couplet van "Hoger dan de blauwe lu
ten" :
Oo k voor zieke k ind 1ren zorgt Hij,
Veet hun tranen en hun pijn.
Ja voor groten en voor kleinen
Wil de Heer een Helper zijn.
Daar boven in de hemel.
Daar boven in de hemel ,
Daar woont de lieve He er,
Hi j ziot op allo kind ' r en
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Zo vriendelijk ter neer.
Ja, ,'mar wi j ons bevinden
In huis, op school, op str2>D..t ,
Wij weten dat de Here
Ons altijd gadeslaat.
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Een paar gewone ve r sj es:
Un..du:1.-dip.
Un..dun-dip.lnnekal1n ekip.
Innekanne dobbelmanne
Un-dun -dip.
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Rosa - Rosa .
Rosa, Ross bloemen op j e ho ed ,
Alle mooie meisjes z jn zo goe d.
Ros a jij moet buigen,
Buigen moet jij.
n i t zingen i'le vooral vaak me t a lle kla s sen op de gang, voor
we naar huis gaan.
Als variatie zingen we: knielen, dansen, enz.
,t =" = Ir = :! = rr = 11 =1t = I 1 = iJ:= n = II = If = 11 = ft =
Het liedje van 0, money, money, money, kennen we heel goed.
Da t staat in het vori ge krantje (van september) onder de der 
de klas.
rr = ti .:::: =n::::":::: ,. :::: ":= f1 = = ti.:::: I I = ir ~ ~ r =- ft =
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Hog een versje :
Op

ee~

gro te paddestoel.

Op een grote paddestoel ,
Rood me t wit t e s tippen,
Zat kab outer Spillebeen
Heen en weer t e wippen.
KRAK , zei to en die paddestoel
_Iet een diepe zucht.
Alle beide beentjes, hoepla
in de lucht.
Tot de vol gende keer,
n . Ronner.
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Allereerst de feestvarkens van deze maand~
15 oktober
Yvonne v.d. Leer,
16"
Elly Jong,
18
11
Robert Verheule,
22
11
Son ja Visser,
22"
Kee s v. Al phe n,
25
11
Narja Bl a a k,
27
11
IJ s br anel Kruithof.
We hopen dat deze kin der en een heel plezieri ge dag zull en he b
ben.

"=11 ="=11=11=
Er zijn ook wee r nieuwe vri end j es bij gekomen ,nl. Peter Penders
en Petra HooDmeijer.
Peter heeft al op Qr ie verschillende kl eu t er schol en ge zet en,
dat komt omdat hij in een salonwagen woont en altij d re i st.
Petra komt uit de eerste kl a s en verhuisde naar de t wee de.

"="="="="=
Als nieuvl chr is t elijk versje leerden we een gebe d j e :
Va der, Uw r oepstem br a cht ons hier te s amen.
l~ z ijn uwe kinde ren,
Gi j kent on ze namen .
n oe ons uw woo r d verstaan
Le0 ~ 02 8 U le we ~n ga an ,
Amen, ja, amen .

+ + +
+ +
+
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En a ls andere versjes:
De stoker en de mac hinist
hebben de trein gemist. (2x)
Ze dronken samen op de stoep
een kommetje hete soep.
Preci es om zeven over
daar ree d me de trein
Precies om zeven over
daar reed me de trein

elf
(2x)
elf
vanzelf.

De mensen schre emrden overluid
Ve willen er ui t! (2x)
De mens en schreeuwden overluid
I e wi llen er gaml "reer uit.
En als die trein niet stil wi l staan
dan r~dt hij vanavond (2x)
En a l s die trein niet stil wil staan,
dan rijdt hij vanavond nog.
En een versje dat U misschien al van Uw ouders geleerd hebt:
Oze "deze \-roze wieze "mlla kristalla,
Kri s toz e. ,.rieze woze wieze vries wies .-Ties ,·tie s.
+ + +

+ +
+
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Buiten vlOrdt het herfst, maar ook binnen laten we zien dat er
een nieml jaargetijde is, door middel van bladeren , ze l f ge 
maakte padd est oelen, enz.
Natuurli jk zijn He ook dierendag niet verget en.
Onze vOGeltjes en vis hebben een extra hapje gekregen en Vle
hebben de da g verder doorgebracht met het maken van ons l ief
s te dier, dat nu op ~et bord prijkt.
Het is bijna herfstvakantie en ik hoop dat U en Uw kinderen
een prettige va kantie zult he bben.
Juff rouw Baay.
0 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 -0 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

lle zijn al helemaal a an elkaar gewend, de kleuters en ik en
na he t, een beetje st~oeve,begin loopt alles nu prima.
' e hebben een heleboel nieuwe versjes geleerd, vlaarvan nu
eerst de eerbiedige vol gen :
Laat ons loflied vrolijk rijzen,
laat het klinken tot Gods eer,
Laat Qer kind1ren mond Hem prijzen,
Hem, de goede trouwe Heer.
Looft de Heer, looft de Heer,
Halleluja (3x), zingt Zijn e er.
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Boven bidden, boven denken ,
he bt Gi j a an ons welgedaan.
eer, ' lat kunr..en vrij U schenken
neem ons dankbaar lied maar a an.
Lo of t de Heer~ looft de Heer,
n
~u j a (3x)~ zingt Zijn eer.
Sommige ki nder en ha dd en dit lied geleerd op de zondagsschool,
zodat we het a l vl ug konde n zingen.
De kleut e rs kennen nu ook he t tweede gedeelte, eigenlijk he t
refrein, van 'Door d
ereld gaat een \-TOord", namelijk:
Here God , wij zijn vervreemden
door t e luisteren naar UI-I stem.
Breng ons s e.am met UH ontheemden
naar het nieUI Jeruzal em.
Van juff rouw Ingrid leerden de kinderen het leuke liedj e:
Ante menante , wollen l.,ranten,
wollen broek,
ga ji j maar in de hoek!
Ante menan te, i'l ollen wanten,
wollen ..,ui t ,
kom jij er maar I'leer uit!
En een opzegversje:
Dr i e r ozen in mijn tuintje,
dri e dennetjes in het .,oud.
l,S Zomers is het warm en
IS winters is het koud.
Van juffroml Bep leerden ze:
Haken en ogen,
Tikke takke to gen.
Hoedje van papier
tierelierelier.
Al s U UI'! kind er naar vraagt, zult U horen dat het heel Ha t
verschillende opze gversjes kent.
Eij de ze versj es gaat he t n iet zo zeer om de inhoud van de
10'

woorden, maar meer om het ritme ervan.
De kindere~ hebben er veel plezier in deze versjes op te zeg
gen en (soms) te zingen.
Bij de muziekles laten we de kleuters, die dat willen, deze
versjes namelijk zin gen op een zelfbedacht wijsje.
br zijn er, die dat heel leuk, origineel en muzikaal kunnen .
Probeert U het maar eens!

-,.,-,-,-,-,-,-,.,-,-,-,-,-,., - ,-,- ,-, -,-,.,-,.,.,-,-,.,.,.,
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VlfQ.EN

Deze maand worden drie kinderen van onze klas zes j aa r.
Da t is wel een felicit a tie waard!
Het zij n :
Franta v.d. Meulen • 6 oktober,
Elsje Dolend i j k
-12 oktober,
J a n·Arie Stok
-26 oktober.
Het spreekt vanzelf dat ze bijzonder trots zijn nu ze al zes
jaar geworden zijn.

·'·'·'·'·,·T,·,·,·,·,·,·,-,·,·,-T,·, ·,-, · , · ,·,·,·,-,·, -,- , -,

SCHRJJUEJ1 OP DE t\LfUTERSCHOOL
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U keek misschien wel verbaasd op toen Uw dochter of zoon TI
ver telde, dat hij of zij op school geschreven had.
Inderdaad hebben a lle kinderen op een blaa dje een paa:c keer
hun eigen naam geschreven in de blokletters, die op de lage 
re school ook gebruikt worden.
Ze vonden het pre,chtig toen ik zei, dat we nu net zo gi ngen
schrijven a ls op de "grote school H en allemaal deden ze hun
uiter s te best.
Als het nu nog niet lukt , is dat helemaal niet erg, het komt
va~ zûlf.

Ook hebben we al een kee r cijfors van 1 tot en met 5 gepro
bee rd, het lukte heus al aa rdig.
De ze g-.cote kleutcrs vinden het hecl'lijk om eens i et s te doen,
wat ei genlijk buiten het dagelijks e patroon valt.
11

Ze voelen zich hee l f li nk
en knap als zo 'n moeilijk
werk go ed uitvalt en als
we klaar zijn is de eerste
vr aa g: "Juf, wanneer gaan
we weer s chri j ven? "
(
U begri j pt dat er geen B pr a~e
is van : m6et en kunnen, het
gaat all emaal alsof het
een s pellet j e is en geen
enkel ldnd hoeft zich be 
zorgd t e maken.
Al leen op deze manier kun
nen dergeli j ke activitei
ten aantre~~ elijk blijven.
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