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Dit wordt dan net laatste krantje van het jaar 1967.
Gaven wij vorige jaren altijd een st. Nicolaas èn een ker st
krantje uit, dit jaa r uilden we het eens anders doen. Het
wordt nu e en november-december krantje met allerlei ni euws
over
Sint Nicolaas en Kerst en op het kerstfeest "lordt U
een programma ~itgereikt over het te vieren feest. Dit heef t
tuee voordelen, in de eerste plaats is het pro gramma nog een
verrassing (a.l ze.l uw kleuter er wel veel over vertellen ! ) en
in de hreede plaats h oeft U geen krantje mee te brengen, ,·rat
misschien al erg beduimeld of kwijt geraakt is.
Toch . .rilden "re U vragen dit krant je zuinig te bewaren, omdat
er veel nieuws in zal komen dat U moet onthouden. '.Je beginnen
nu met de:

o penbar e les
Dat is nu al weer een paar ,,,eekj es aohter de rug en het ,·ra
ren èn voor de kleuters èn voor ons spannende dagen.
Gelukkig is alles goed gegaan en waren we erg blij, dat er
zoveel moeders (en zelfs een vader) geweest zijn, om met el
kaar te kijken naar het uerk en het spel van onze kleuters op
school. Vooral de moeders van de eerste klas (die dit nog niet
meegemaakt hadden) waren erg verrukt.
Al s U b. v. vol gend jaar dit "leer meemaakt, kunt U zien, hoe
uw kleuter en zo'n klas globaa l in een jaar vooruit gaat, veel
zelfstandiger is en veel meer presteert. Toch zijn de geda ch
ten over het werk van deze kleuters nogal versc~illend. De
ene moeder vindt het nogal klunge lig Ha t haar kleuteJ.~ maakt,
de ander kan niet geloven dat ze het zelf gemaakt heb ben.
Nu is ieder kind verschillend. De één is verder dan de ander
op gebied van handenwerk, zoals knippen, scheuren, plaY~en,
prikken, e.d. en de ander is daar nog niet zo handig in, maar
is weer verder met bijv. zijn denken, zijn zelfstandig hande
len, enz. Nu proberen wij om de kleuter met onze hul~ aller
lei dingen t e leren, maar wi5 doen het niet als er iets ge
presteerd moet worden. Kxij gt een kleuter in de eexste klas
bijv. een o p drac ~t een poppetje te knippen en plakk en en plakt
hij niet-herkenbare snippers op papier, d~n is dat goed.
Hij (6f zij) is nog niet zo ver, om aan die opdracht te vol~
doen. Maar al doende en al luisterende leert men en dat geldt
ook op de kleutersch ool. Wij merken heus wel of een kleuter
geen zin had om aan een opdracht te voldoen en dus wat II ge_
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kl ungeld" heeft (en in dat geval zlJn we er niet tevreden
me e ) èf dat een kleuter nog niet in staat is die bepáalde
op dracht uit te wArken.
Mi ss chien heeft U deze dingen op de openbare les ook wel op
gemerkt .
Verder willen we U nog danken voor he t geld, dat TI gaf voor
de koffie en thee. Het was veel meer dan we nodig hadden en
het overblijvende geld zit nu in de speelgoedpot. Na de kerst
vakantie hopen vre t\-ree goede vogelkooien uit deze pot te ko
pen, want de huidige staan op instorten. Die zijn echter nog
al duur en daarom sparen we nog even verder.
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EUm EL I JK, hij is er weer!

Het was voor ons heel moeilijk die oude baas een week dood
te zwijgen, daar wij, bij afspraak, pas over Sint Nicolaas
gaan praten, zingen en werken als hij voor de t.v. in ons
land gekomen is en dat vras dus dit keer in r1edemblik. (Wij
hebben natuurlijk ook alles gevolgd, anders kunnen we er
niet over mee9raten op school!! !).
Het is, volgens mij, erg jammer, dat Sint Nicolaas al een
week daa rvoor in vele plaat sen zij into
houdt, het is erg
veruarrend en de kinderen leven veel te a g onder spanning.
Ik heb de vrijdag voordat
de Sint op de t.v. i n ons
land aanhmm een lang ge
sprek met de kinderen ge
had, waar U het misschien
niet helemaal mee eens is.
I k heb de kleuters verteld
dat er nog nooit iemand in
de za k mee genomen is naar
Spanje, en dat als iemand zegt:
I ~ as op, ik vertel het aan Zwar
te Piet",dat clan alleen maar is
om je bang te maken en het toch
niet gebeurt.
Waa rom moeten we met zoiets
drei gen als het kind onwillig
is of niet precies doet ,·ra t de
volwassene wil? Laten we er al
~maal voor oppassen dit niet te
doen. Er leeft veel meer in een
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kinder zi el dan wij denken of beseffen.
Waarom durven er nu al kl euters niet meer alleen naar de w. e.
en waarom komt het nu opeens zoveel voor, dat kleuters ' s
nachts of overdag opeens weer in de broek plassen, waarom zijn
ze nu opeens zo druk en lastig, enz., enz., enz.?
Dit staat allemaal in verband met dit komende feest. Laten
wij elkaar helpen om het ook een feest te laten blijven. Het
mag rustig een spanning geven, maar dan een verwachtingsvolle
spanning en geen angstige spanning van: jongens, wat hangt
er boven m'n hoofd!! Sint Nicol a as is een kindervriend, die
heus wel eens een standje uitdeelt, maar die toch van elk
kind houdt. Sint Nicolaas en Zwa rte Piet zijn ook niet vol
maakt, dat proberen we in de verhalen op school ook te ve~
tellen. De kleuters hebben er r euze plezier in als ze horen,
hoe Z,·m rte Piet een strmdje krijgt, omdat hij van de peperno
ten gesnoept heeft.
Wilt U ons helpen om ook thuis niet te dreigen e.d.? De kin
deren zul len ons er later dankbaar voor zijn, want angst is
voor een kind iets verschri kkelijks, wat heel lang in een
l even na kan werken.
Maar nu over het feest.
Het wordt weer iets geweldi gs. Hadden we vorig jaar een St.
Nicolaas, die op één morgen vier scholon langs moest, nu wil
hij de hele morgen komen. En dat zal zijn : MAANDAm10RGEN 4
DECEMBER a.s.
--------------
në-kIëüters moeten dan om half tien op school zijn (de deur
gaat dan niet tien minuten-ëërdëÏ'-öpen!) en om tien uur komt
de goede Sint op school.
~ru kan ik me voorstellen, dat de moeders elk jaar best mee
naar binnen zouden ~·;illen, maar da t kan nu eenmaal niet met
120 kleuters en het is voor de kinderen beter en rustiger
als mama er niet bij is.
MAAR, nu hebben we dit jaar toch aan U en de thuisblijvende
kinderen gedacht. Daarom nodigen wij U uit om om half hmalf
met uw kl e intjes op school te komen. Dan gaan we gezamenlijk
(op de gang of in de klas, dat moeten we nog bekijken) wat
zingen, mogen een paar kleintjes Sint Hicolaas een hand gaan
geven en gaan dan met zIn allen Sint Nicolaas uitgeleide doen
en kunt U uw kleuter gelijk mee naar huis nemen. Het kan dan
zijn dat hot iets later Hordt dan kvmrt voor tymalf, maar
dat zal voor een keer wel geen bezwaar zijn.
ll.u hebben we nog één vraag. Kunt U uw kleuter even zo spoe
dig mogelijk een briefje meegeven met hoeveel kinderen U
denkt te komen om half twaalf, dan zal Zwarte Piet zorgen,

dat er voor hen ook een versnapering is. Dit brengt natuur
lijk \vel extra onkosten met zich mee, maar de inhoud van de
spaa rpotjes was z·} geHeldig, dat dit er nog \vel af kan.
(Bovendien is de spe e lgoedpot noga l gevuld en kunnen de vogel
kooien nog wel even wachten.)
~IAA NDAGMIDJ?AG 4 de cember hebben \ve vrij, dinndeg 5 december
is er gevloon de hele dag school. Da n kunt U rustig uw gang
gaa n en ,dj doen het feest samen no g e ens dunnetjes over en
hebben de he l e dag Sinterklaa sjes en Zwarte Pietjes genoeg
om ons he en. Schrikt U dus niet als uw kleuter nog een beet
j e ZH'a rt is in z' n gezicht, er kan nog \vel eens wat achter
gob leven zijn.
U ziet, het is ee :.'). heel programma. \'lij hopen, dat het een
echt fijn fe e st zal ",orden, dat we niet gauw zullen vergeten.

KERSTFEEST.
Het kerstfeest zal gehouden worden op MAANDAG 18 DECEMBER
a.s. 's mi ddags van vier uur tot + 5.15 uur VOOl' de 1'e en 2e
klas s amen en 's avonds van 7.00 tot + 8.15 uur voor de ~
klas.
t s j\.1 iddag s is er dus geen school!
Hierbij worden alle oude rs, vaders, moeders, oma's, opa's
uitgenodigd. Neemt U a.u.b. ge en kleine kinderen mee? Dit
stoort ons en dat hebben we li ever niet! U weet het vroeg
genoe g van te voren en kunt nu al vast proberen een oppas te
krijgen.
Het pro gramma wordt bij bin
nenkomst uitgereikt.
, I
Dit feest is weer heel an
.....
ders da n het s t. Nicolaas
feest. Sommige moeders vra
gen ons wel e ens of de kin
deren nu niet deze feest en
verwarren. Dat dacht ik
n iet! Het St. Nicolaasfe e st
vieren wij als een lollig,
p lezi eri g feest, wat Hij
ook op deze manier a a nb ie
den.
Het kerstfeest is een hei
li g feest, er is een geheel
andere sfee r op school, waar
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rust vanuit gaat. Als wi j dat op de goede manier aanbie den,
dan zullen de kleuters bes effen en voelen, dat het in dit
f eest gaat om het grote wonder van Jezus' geboorte, die op
aarde kwam voor alle mensen en kinderen om die gelukkig te
maken.
\"lij hopen, dat U alleI!1aal aan deze uitnodiging gehoor zult
geven en dat we säiÏiën--nîët" de kinderen een eçht kerstfeest
zullen vieren.
Hoeders, denkt U er aan met St. Nicolaas en Kerst: GEEN
HAKKEN, of platte schoenen, àf hakbeschermers!
Bij voorbaat hartelijk dank.

AALD

+=+~+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= += +=

KERSTFEEST, OOK VOOR ANDEREN .
De pl a nnen kunnen ni e t op .
Wij wilden dit jaar met onze kleuters ook eens iets gaan doen
voor a ndere mensen, n.l. voor de erg langdurige zieken en erg
eenzame bejaarde menson in ons dorp.
Daar willen 1Ile een kerstbakje voor gaan maken met wat fruit,
een kaars, een boekje met kersttokeningen van de kleuters,
e. d. Als het mogelijk is, gaan 1Ile die zelf met de kinderen
wegbrengen. Het is voor ons vreer heel \,ra t werk meer, maar we
maken andere mensen blij en hopen op deze
kleu
ters te leren ook iets voor andere mensen
te dOGn.
Nu vragen we aan U of de kleuters op dins
dagmorgen 19 december a.s. allemaal één
stuk fruit mee mogen bre ngen, meer is
niet nodig.
Mogen we op U rekenen?
Onze dank hiervoor!
+=+=+=+=+=+7+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+

De kerstvakantie
~~~~~E~~~ 21

december a.s. is de eerste

vakantiedag en ~~~~~E~~~_1_j~~~~E~ komen
we weer op school.
Allemaal tot ziens op het St. Nic. en kerstfeest!
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We zijn al bezi~ enkel e kerstliedjes aan te lere n.
Het gaa t langzaam , omdat de meeste nogal moeilijk zij n , maar
met elkaar zal het wel lukken.
HALLELUJA, ER IS EEN KIND GEBOREN.
Halleluja, er is een kind geboren,
Halleluja, de Christus uitverkoren.
De ,lerders \ofaren in het veld,
Een engel kwam en heeft het hun verteld.
Hal:eluja, er is een kind geboren.

:ti?
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MIDDEN IN DE WINTERNACHT.
1. Midden in de winternacht ging de hemel open.

Die ons 't heil der wereld bracht,
antwoord op ons hopen.
Refr. Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom
zingt gij niet?
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan,
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horent
Jezus is geboren.
2. Vrede is het overal, wilde dieren b.,ramen,
Bij de schapen in de stal en zij speelden samen,
Refr. Elke vogel ....
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Sint

~ ioola as liedje5.

Zwarte, zwarte Piet, wat laat je mij toch schrikken,
Zwarte , zwarte Piet, dat mag jij niet.
Pietje, Pietje, zwart als roet, 'k weet wel wat je doe t ,
Pepernoten strooien, strooien, strooien.
Pietje, Pietje, zwart als roet, 'k weet wel wat je doe t,
Pepernoten strooien, dat is goed.

Als alle kind'ren slapen gaan, slapen
Dan stapt St. Nicolaas vrolijk in het
En dan roept de conducteur: "Vooruit,
En dan stapt St. Nicolaas hier bij I t
Tra-Ia-la, enz.
8

op één oor,
spoor.
vooruit, vooruit".
schooltje .ui t.

Rom - bom - bom.
Rom,
Rom,
Rom,
Rom,

bom, bo~ , wat hoor ik in de schoorsteen?
bom, borr, daar heb je Zwarte Pi e t.
bom, bom, nu gooit hij pe pernot en,
bom, bom, ik hoor hem wel, maar Ik zie hem niet!

ê!~!~~~~~~~_!~_~E_~~!_~~~·

Sinterklaas is 1P het dak, met zijn paarje (2x).
Sinterklaas is LCP het o.ak, met zijn paardje en met zijn zak.
Hij kijkt naar binnen en luistert goed naar all e kind'ren (2x).
Hij kijkt naar binnen en luistert goed naar a l le kind'ren,
wie stout is of zoet.

En dan strooit hij keer op keer allerlei lekkers (2 x ) .
En dan strooit hij keer op keer allerlei lekkers van boven
nee r.
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TOT SLOT ONZE JARIGEN VAN DEZE MAANDEN:
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5 jaar,
102 jaar,
5 jaar,
5 jaar.

19 november
5 december
10 december
19 december

Jan van Gameren
Sint Nicolaas
Simone van Hes
1;Jim Havelaar

Hiep, hiep, hoera!
Voor Sint Niklaas
En onze zwarte Pieterbaas!
En alle kind'ren in ons land,
Die samen zingen hand in hand:
Lang zullen ze leven in de gloria.
D. Ronner.
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13 november,
Kees van de Meeren
Joke v.d. Neulen
14· november,
Lenie Spruit
16 november,
Jacquelien Arts
24 november,
Theo v.d. Helm
31 december.
Voor deze kinderen zal dit heel belangrijk nieuws ZlJl1.
We wensen deze kinderen dan ook een heel, heel prettige dag.
Maar wat voor alle kinderen ontzettend belangrijk is, is dat
de oude, maar nog alt~jd grote kindervriend Sinterklaas ja
rig is op 5 december.
En dat is al gamr. \lij kunnen al \-rat versjes voor hem zingen,
onder andere:
110

Rom, bom, bom,
Wat hoor ik in de scho ors te en?
Rom, bom, bom daar heb je Zwarte Pie t.
Rom, bom, bom n~ gooit hij pepernoten.
Rom, bom, bom, i k hoor hem wel, maar 'k zie h em n i et.

Di cht bij de schoorsteen zingen wij een liedje. 't Is voor
het feest van Sinterklaas en zij~ zwarte Pieterbaas.
En verder het oude, vertrouwde repertoir,speciaal bestemd
voor deze tij d .
Voor ~et kerstfeest zijn we ook al begonnen, want op dit
grot~ feest "rillen we alle versjes goed zingen. En misschien
wilt U ze ook al vast leren.
Hier volgen er een paar.
Hu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal;
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
en: h idden in de winternacht
ging de hemel open,
11

die ons heil ter wereld bracht,
antwoord op ons hopen.
Refr.: Elke vogel zingt zijn lied
Herders, waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaa r-,
blaas de fluiten aan,
laat de bel, l a at de trom,
laat de beltrom horen,
Jezus is geboren.
Vrede was het overal,
wilde dieren kwamen
bij de scha pen in Qe stal
en zij speelden samen.
Refr.: Elke vo gel ••.•
Juffrouw Baay.
+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ =+=+=+=

NieuVl5 uit de derde klos
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We zijn al begonnen met het leren van bekende en minder be
kende kerstliederen:
bui gen eerbiedig bij 't kri bbe
tje neer
er- vraGen aan Jezus: "'vlees Gij on
ze Heer.
Wij willen U volgen, al zijn wij nog
klein,
Heer Jezus leer ons toch U\-, kind
ren te zijn.

~lij

Dit is een weliswa ~ r eenvoudig, maar toch heel mooi nieuw
lied j e , dat de kleolters STaag zingen. Een ouder en meer be
kend lied kennen de kinderen nu ook:
Heft aan, heft aan een luide zang,
dat al wat leeft het hore.
Laat blij dit lied door groot en klein
op deze dag gezongen zijn:
dat Jezus is geboren!
12

- Heft aan, het hart vol dank en
lof,
laat aard' en heme l 't hare .
- Heft aan, roept uit t ot Go d die
leeft ,
- die a ard' en hamel blijdschap
geeft,
want J e zus is geboren!
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Sint Nicolaas is weer in ons land gearriveerd en hem ter ere
zingen \..e natuurlijk een heleboel liedjes. Het valt bij deze
grote kleuters niet mee om liedjes te vinden, die ze nog niet
kennen. We hebben pas het repertoire uitgebreid met:
r1arianne, Harianne
kom er eens kijken in de straat
wi e er vo or ons deurtje staa t •••
,t Is Sinterklaas en Zwarte Piet
en Ik zie nog meer, maar dat zeg ik je ni et !
en: Wie komt er alle jaren
daar heel uit Spanje va ren
over de grote, woeste zee?
Sinterklaas,Hoezee !
Uie brengt een zak met koeken,
speelgoed en prentenboeken
over de grote woeste zee?
Zwarte Piet, Hoezee!
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In de maand november hadden we veel jarigen:

3 november
11 november
17 november

23 november
25 november
29 november

Ad Heyboer,
Juffrouw Ingrid,
Jaap Boer en Bettina Leendertsen,
René v.d. Giessen,
Aart v.d. Leer,
Pieter Bezemer.
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In de maand december:
2 december
13 december
19 december
20 december
22 december
23 december
25 december
28 december
29 december
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Ronald v.d. Bunt en Trudy Los,
Har jan de 1tlaard,
tUeke van ft Zelfde,
Leo v. Oorschot,
Lenie Bakker,
Elselie!1. v.d. Burg,
Irene Bons,
Juffromr ]ep,
:Dany EC:l.ter.

