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Het is al weer een poos geleden dat het laa tste krantje uit- 
biam. Illlniddels is er ,·reer n eel wat gebeurd.
Het st. Ficolaas-feest \Tas fal1tastisch. ·i ede danl:zij U,v bij
dra g e konden we er een ó'e\"reldig feest van m8,ken. I s ~ I orgens,
om half tien, stonden we in een erehaag klaar in de gang om
de goede Sint al zingend te ontvangen. Nadat hij zich wat op
geknapt had in het kamertje, konden \Te hem allemaal in de 1e
klas welkom ~eten, terwijl alle kleuters met feestmutsen op
en stralende of gespaè1nen snoetjes z8,ten af te \Tac~1ten wat
deze morgen h en orengen zou. lfa een uur samen te ~,-ebben ge
zongen en gekeken naar de twee zwa rte Pieten (één grote en
één kleine), die allerlei gekk e kunst j es deden, gin o eU:e
klas terug naar zijn ei g e~ klas, zodat 'int Nicolaas daarna
nog rustig de tijd had even alleen te zijn met elke klas apart
en de cadeaus en net s:'loe:) ui t ko~:. de len, Om ha lf twaalf bra
me n de moeders met de kleintjes, die no g thuis waren, Ret was
de eerste keer dat dit zo gebeurde en we . adden + 40 moeders
en kinderen ver"racht . Da t dit een foute verwac:üi~1g was, bleel<:
al gauw, Hant .re puilden de klas uiten hadden zelfs even het
gevoel, dat het ons u it de ha nd zou lo pen, lllaar o:lClan::s de
gr ote drukte lie l) alles toch goed, mede door UH fijne mede
werking, om vooral bij h et weggaan, alles ordelijk te l a ten
verlopen. Sint Ticolaas j ad zo fijn de gelegenheid om ie der
een nog een hand te geven en de zwarte Pieten deelden met
gulle han d r-.et snoep uit. 1:. Jij hopen tenminste dat er niemand
per ongeluk overgecl agen is.
Na t wee dagen o ~ adem te zijn ge~omen, gingen He weer met
goede moed verder om ons op het Xerstfeest voor te bereiden.
Daar wa s inder(aaad moed voor nodig, want in die t wee weken
kreeg bijna iedereen de griep, zoals ik U op het~erstfeest
ook vertelde. \i8 zaten SQms ge"lOon in een panieks temm ing pij
el kaar van: \'fat moeten ve doen, ik .reet het niet meer. De 1 e
klas heeft bijvoorbeeld dagen gehad dat er maar 17 kleuters
van de 40 op seiool waren.
~a ar ondanks <ieze moeilijk~1eden kunnen 'tre toch zeg,::;en, dat het
een fijn Kerstfeest is geweest. De bela~gstelling van U, a ls
ouders, was groot (zelfs meer dan vori g jaar!) en daar Haren
':le heel blij mee. Hartelijk clank hiervoor!
Ook willen He niet vergeten onze onvolprezen mevrouw van It
Zelfde, die weer zo fantastisch 's middags en IS avonds voor
de koffie heeft gezorgd, die He lekker in de pauze op konden
d ~inken. Ook willen we niet vergeten de heer He~k van Ooijen,
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i-raarvan IIe met Kerst zo I n lekkere grote sinaasailpel kregen,
Vel'der hartelijk dank voor de heer Freling van het "\'lapen
van RijsoordIl, die ons de kop j e s, koffiezetmachine, e.d, wil
de lenen. U ziet, alle mensen zijn ons alt ij d weer terwi lle .Je
moet soms gewoon oppassen, da t je het nie t a l s val ~c lf ap re
kend gaat beschoUlIen, lTant als je er go ed ove na gaat den
ken, hehbe n wij het als personeel toch maar f antastisch ge
troffen. :2n dat zegg-e?l I'H:; niet, om nu eens extra iedereen op
te hemelen, maar we constateren het als een fijn feit, omdat
we alle drie uit ervaring weten, da t het ook wel anders ge
beurt.
Dus= van ganser harte gemeenQ, allemaal ha rtelijk dank voor
a l Uvl medevrerking, hu lp en bel a ng stelling, die U al tijd voor
ons toont.
.

Kerstbakjes voor de z'leken
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Zoals U weet hebben WlJ
met onze kleuters kerst
fruitbakjes voor de
I. 'f: chronisch- z ieke en
in~ valide mensen in ons
~
' ..v.J.ej.;y,,;.:.-~:-, dorp gemaakt. T~vin tig
V
'---.J
'oak j e: s bo bben wc ron cige
bracht, op g -maakt met fruit,

.

,I
~
_

wat denne gT oen met

een

grote kaars in het mid
den en no g een boekje
met zelfgema akte teke
ningen over het kerst gebeuren, van de kleuters.
Jij kre gen zoveel fruit van U, da t we er niets hoefden bij te
kopen, Dat dit zoln d.ankbaar werk was, hadden vr e niet kunnen
vermoeden. De helft v an de bakjes hebben we met de kleuters
weggebracht en de dank van al deze mensen, vande kleuter
school een kerstgroet te krij gen was zo groot , dat vle ons ge 
woon beschaamd voelden. Als het mogelijk is, wilden we het
dit jaar met de Kerst we er doen.

ve rj a 0 r' dagsfees t.
Op 18 j a~1u ari j .1. \ms het ,..,eer een groot f ee st op school.
!'T iet alleen voor ele l:leuters, maar vooral voor !'l ijzelf. ltTat
ben ik weer vreselijk verwend door U allen. Natuurlijk za l
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UH kleuter thuis vleI verteld he-bben, welke cadeaus ik 8,11emaal
gekregen heb. Van de kleuters, dus van U, kreeg ik een heer
lijke warme dikke slaapzak, die natuurlijk gelijk gepast werd.
Onder luid gelach verdHeen ik er bijna helemaal in. Dat was
een enorm groot cadeau, maar het kon geHoon niet op, \-l8nt
even later kwam er een fantastische kampeertafel te voorsch~n,
,mar je je, gasstel o~ kunt ~etten,
*l))\~
met ee n rUlfute er onaer (vllegen! e i;l\\~
kastje) en een blad er onder, een r
~" \ i
~J
rekje voor de theedooken en aan del ~ ,
'
andel~e kant een z ij stukje om nog \ [-t-.\iets op te zetten.
T'"ree borden en tHee kop- en scho\
1
t.31s van Nepal maakte:'1 do kampeer- r\ \ i
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De leidsters en l~Vlelw~inl:Sen klIamon
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als of hot nog ~llct ruet genoeg
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,-ras, met een tvrOC jÜ ts-Gasstel te
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voorschijn + slang (do. t vO~1.c1_on dG
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kin~eren zo mooi) en to en ik ~lles
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zo ln de klas zag st aan, had lk zo
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'.lel \lil 1. ün k gmp eron. Ik ben or nl.
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Hie:i.'bij '.-.ril ik G,llijlc iets zcggoY]. ~vcr de vorjao.rdagcn van. de
and0rcn. Als er cen leidster jarig is, neemt de lclas van-die
leidstar g~ ld moe om Gcn blijvend cadoau te ko p on. De andere
klassen mogen een kleini g~.l eid meenemen, zoals: ree p of plak
chocola, sinaasapp el of appel, zeep, zakdoekje, le~eltje,
e.d. Het hoeft maar oen kleinigh eid te zijn •
. Is de kI.,rekeling en jarig zijn, mogen do kleuters van de kl G. S,
Haar de kl-re k elin,C; h oort, iets mee brengen. In c1e andere klas
sen vragen Vle er niet om.
He hebben momenteel zes kvrekelingen (juffroUl-r Lia en juffroU\oI
F rom.;ke z ijn t ij cl el~k ook \'leer Dij ons) en ik kan me voorstel
len, dat U het dan te veel vindt om steeds iets mee te geven.
U mag natuurlijk 11el iets meegeven, maar dat villen He be
slist niet verplic11ten.
0-0-0-0-0-0
0-0-0-0
0-0
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Het begin va n het overschakolen 'tra s even lastig, maar nu z ijn
we er al a a rdig aan gewend. Wilt U a. u.b. de melkkaart on v66r
vl'ij c1e.gmiddag meegeven, dus ui terlijk ~ ij dagmorge ?
Dan kunnen we het tussen de middag uitrekenen e n d formulie
ren invullen.
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Voor de ouders, die graa de komende vakanties willen weten,
i.v.m. he t r ege len van do va ka~ tie, komen hier de data.
Paasvakantie

11

t lm 22 april;

:"' i :":"i:stervakan tie

3 t/m

Zomerval:antie

1 juli t JIm 7 augustus.

= = = =
~

10

juni;

= = =

== ==

IJK A V 0 N D

+·half.maart.weer de j a e rlijksekijk
avond te houden. Dit is een soort tentoonst e lling, \'laar '.Ie
allerlei dingen maken van en met verschillende materialen.
Do kinderen zull c ~ tot de kijkavond Hel niet veol meer mee
naar huis nemen, omdat '.Ie van nu af aan zoveel mogolijk voo r
de kijkavond willen bow ~ ren.
In hot vol gende krantje hoort U procies hoe en wanneer we het
zullen houden •
~ehebben · he tplan·om

....... . .... ......... . ....... ......... ..... .. .. . . . .. .. . . . ......
AFRElCE NIHG V.'iN ST . :.! IC. EH KERSTFEEST

lk

ontvin ~e nuitde

spaarpotjes

Ui t gegeven:
Cadeaus St. Nicolaas
f 225,51
11
Snoe p St. Hic.
128,15
11
Boe kje s voor Kerst
62,70
11
~erstboom en vorsierselen
3î ,55
11
Huur v.d. sto e l en
35,-
11
Koffie, _ookjes, c.d. voor Ke rst
30,26
Prui tsclla lûn en papier
7 2 50
"
Over vo or do spe. ,l goedpot

f 537, 68

" 520,67
17, 0 1
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1. ~ilt U a.u.b. de
:laam van U" kleu
ter in de laarzen
schrijven? Ze lij
~ en zoveel op el
kaar, da t we soms
grote Boeilijkhe
den hebben als de
laa rzen per onge
luk door elkaar
r aken.
~ et ~ len?

-2. Wilt U a .u.b. geen school geld met beta alcheques

Hij moeten dan steeds :let geld gaa n innen in één of a il d el'e
bank in Ridderkerk en dat brengt weer extra tijd en moei t e
mee.
Hartelijk dank voor Uw medewerk ing .
Tot de vol g ende keer,
D. Ronner .

. . .. .. ................ . ................................. ....
N~EUVVS UIT KLAS I.
Gelukki g zijn weer veel zie k e kinderen beter.
In het ziekenhuis he bben gelegen: Anne JJodder, \'lilli am 13 os
schaart en Arjan ZoutewelIe. Fijn, da t ze weer helemaal op
geknap t zijn. Alleen Anna Lodd er is nog ste e ds ziek. Van har
te beterschap ge,,,enst va:: alle k leuters!
Voor vier kleut e rs h eb
ben \-!~ feest g~vierd of ~("'\
gaan het no g v~eren.
~
Anne Lodd er _ ,
Floortj e

§a~~:~~ ~-~:n0eP0t

KO~;:i~ ~ ~~~~~-

Anit a de Ruyter - 10 februari, 5 j a ar,
Jeanette de Vos 5
- 27 feoruar i,
j a a :;.' .
ALLK
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De e 'rsto 1:1[l.s is nu een half jaar op school en de a8.nduiding
met "de l:leintjes" gaat er nu wel af. Wat zijn ze al een stuk
veranderd. Ze presteren veel meer, halen ook meer kattekwaad
uit en da t kleine aanhankelij~e gaat er steeds meer af . Toch
gaan we nu een leuke tijd tegemoet. De kleuters zi j n go e d ge
wend, ze weten precies wat ze aan mij hebben, ik we e t precies
wa t ik a an hen heb (al vergis ik me heus nog wel eens!),
je
kunt al lekker met hen praten, ze begrijpen veel meer, lrun..l1en
moeil ijker o~)(lrachten uitvoeren en I,rat ik zelf :1eel belangrijk
vindt, ze durven meer te praten. Ik probeer ze altijd voor
te houden, dat ze alles tegen mij mogen ze ggen. En hier be
doel ik natuurlijk niet mee, dat ze ook maar in enige mate
brut aa l mogen zijn. De bedoeling is echter, dat zij, als ik
het fout heb, dit oo~ mogen zeggen. Als ik op een kleuter
mo)per en het is niet nodig of onrechtvaardig, omdat ik me
vergis of het verkeerd gezien heb, dan wil ik graag, dat ze
me dit vertellen.
Ook heb ik vanaf de eerste dag gezegd: .als je iets gedaan
hebt, al is het ook nog zo erg en je komt het dadel.ijk eer
lij k vertellen, dan ben ik er niet boos om. Dit moet je na
tuurlijk consequent volhouden, anders heeft het geen nut.Maar
ik merk steeds meer dat het lukt, want bijna elke kleuter
tornt gelijk bij me als er iets gebeurd is. Eigenlijk is dit de
meost juiste verhouding, want ik ka n me haast niet voorstel
18::1, dat een k ind van vier of vijf jaar bewust iets vernielt
of gemeen kwaad doet. In onze klas komt dat tenminste zeer
zelden voor.
Als laatste wil ik nog ze ~ G en: Is er iets met Uw kleuter wat
met de school verb and houdt, wilt TI ~et dan als ' t TI blieft
komen vertellen? Hij zijr:. ook !'liet volmaakt en als er fouten
gemaakt worden, willen we dat graag van U horen. Net zo als
de kinderen, ~ mag ook a lles te gen ons zeggen!

De nieuwe liedjes, die we we er geleerd hebben:
Godsdienstige lieàjes:
Eens

br ac ~ t en

de moeders.

bra ch te n de moeders _un kinderen tot Jezus,
'.:oen sp:ra _en de discipelen: "Ga weg van de Heer!"
·~aar Jezus zag ze henenga a n en sprak ze 0 zo vriencl r lijk aan:
Laat, 0 laat de kinderen komen tot Mij. (2x)

~ ens

7

Da a r b ov e n in de hemel.
Da a r boven in de
Hij ziet op alle
Daar waar wij ons
W ~ woten, dat de

hemel, daar woo n t de lieve Heer.
kinderen zo vriendelijk terneer.
bevinden, in c_uis, op sc~ool,op straat,
Here ons altijd gadeslaat .

J a , all e s wat wij krijgen, ontva n gen ,rij van Hem.
Hij zor gt voor ons zo teder, Hij hoort naar onze stem.
En is een kindje droevig of heeft ~et ergens pijn,
Dan ,-dl de lieve Here een trom-re helper zijn.

Het 2e en 3e couplet van : Hoger dan de blauwe

luchten.

Ook voor zieke kirld r ren zorgt Hij, vleet hun trc.nen en hun pijn.
Ja, voor gro-~en en VOOl' kleinen '\1il de Heer een He lper zijn.
Daarom vraGe:1. vlij eerbiedig , VOUHen wij de ha ndjes s aam :
Re er, uie altijd naar ons luistert, neem ook ons gebedje a an.
Amen.

Een pE'" ar ge\-rone vrolijl:e versj es.
I n de ma nesch ijn.
I n de

ma nesc ~1 ijn,

in de maneschijn,
~et trap je naar
het r a amkoz ijn.
Ilaar je wga gt het niet,
maar je waagt het niet.
Zo vliegt een vo gel en zo
Zvlemt een vis.
En da t is é én, e n dat is
twee en dat is dikke, dik
ke, dikke tan te Kae.
En dat is recht en dat is
krom,
En nu dra aien \.;ij __et "\fiel
tje no g e ens om.
Joeché (heel hard!)
Rlom ik op

8

Hansjo, ?ansj8, kevertje.
Hansje, Pansje, kevertje, die klom oens op het hek,
Neer viel de regen, die spoelde HaL'lsje \-leg.
Op kvlam het zonnetje, die maakte Ha:'lsje droog.
Hansje, Pansje, kevertje, die klom weer naar
Schaapje, schaapje.

G

Schaapje, schaapje, heb je witte wol?
Ja baas, ja baas, drie zakken vol!
\woJ IE<f.n voor de meester en é én voor de vromr,
-------JEén voor het kindje, dat bi'obert van de
Schaapje, schaapje, heb je witte wol?
Ja baas, ja baas, drie za kken vol!

U •

iv'

D. Ronner.
P.S. Het is de gewoonte dat de kleuters een kleurplaat mogen
kleuren als Moeder, Vader 9 Oma of Opa jarig is. Wilt U
dan een briefjemeegoven? Het is nl. al vaak gebeurd,dat
een kleuter mij dat vertelde, terwijl het helemaal niet
,"aar \-las en om dat te voorkomen wil ik graag even van U
een berichtje.
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1 0 jan. - Dik van Hes
18 jan. - Ar,jan IJselstein
2 feb. - ? etra H~~imeijer
7 fob. - Hans VrlJhof

,'lensen deze kinderen, voor
zover de verjaardag nog ni o ~
ac hter G.e rug is, een heel flJne dag t oe •
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Voor Arjan was het dubbel f a est. 1\;'
Op de dag van zijn verjaardag
\
mocht hij h e t zi e kenhuis verl a 
ten. Hij is nu gelukkig weer op
school.
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Nieuwe christ el ijke v rsjes zijn :
'.ranneer ik straks ga slapen, van alle clingen moe,
~ ilt over mij dan waken, tot a an de mo=gen toe.
Vil t U mij 001: vergeven wat ik heb fout gecO.aa!).,
en n ce~ mij , trouwe Vader, in Uwe liefde aan.
Dit is een crc bedje en misschien heel
~et sl apen caan samen met uw kind te

fij~ om
zi ~ge n.

ts

avo~ds

voor

-1

Zing samen met de tamboerijn
een liedje, laat ons vrol~k zijn.
-2

Zing met t rianGel en met fluit
een lie d je, zing de vreugde uit.

-3
Zing, ieder

dat liedjes
kent ,
de Heer met s tem en instrument.
Dit
je.
met
gel

ki~d

is een experimenteel vers
De k i~deren begeleiden het
de tamboerijn en de trian
en is daardoor erg vrolijk.

Als gewoon ve r s je dit keer we~r eens een versje uit de oude
doos, da t toc h niet verveelt.
Da an tje zo u naar school toe gaan, maar hij bleef gedurig st aan ,
Hier te ~ijkGn, daar te turen en het zal niet lang meer duren,
dan za l 't klokje negen sl a an. Jongen,jongen stap toch aan!
Da an tje bleef te lang op straat, Daantje kwam in school te
laat,
Daarom moe 3t ~ljj ! S miclö. a g s blijven en e e n :Clele lei vol schrij
ven,
Anderen s::>eelden, Daan tja niet, jongen, j011Gen wa t v3rdriet!
Vroeger waren deze liedjes bedoeld a ls opvoedende versjas,
maar of bet de juiste ui hrerking had, betujjfelen \fe :JeU.
Ook bij ons in de klas is de drukte voor de kijkavond begon
"l en. _,r Hordt geklüpt, ge:plakt, getekend en nog veel meer en
10

ar ma g niets mee naar hu is g enomen worden. Voor de kinderen '
is da t soms wel eens moeilijk, ma ar ze vinden het toch wel
leuk a ls ze horen dat U op een avon d op s chool mag komen kij
l~ e n .

Juff r ouw Ba 'ly.

NIEUWS U IT DE ,D ERDE ~\LAS .
De tijd van de kerstliederen is weer voorbij en daarom zin
gen ve nu andere christelijke liedjes. Uit een nieuwe bundel
Vf'. n d e n ederl a ndse Zonda gsschool-vereniging (" 'd ie zing t mee?")
l e erden we een eenvoudi g ~ blij lied.
Zi n G s amen met de tamboerijn
ee n liedje,laat ons vrol ~ k zijn.

Zing met tria ngel en IlEt flui t
een lied je, zing de vreugde ui t.

Zing , ieder ki ~ d dat lie d jes kent
de Heer met ste m en in s trument.
a nder nieuw liedje dst we leerden, kenden so mmige kinde
=e n c. l va n de z onda gsschool .

~e~

Loer ons bidden, lieve He er ,
l e e r ons vra gen keer o~ ke er,
le e : on s p r ~ zen Uwe ns am,
n ~ a m zo wondergroot.
Al~(f!_j::e

Gij · zo groot en wij zo klein,
toch wilt G'onze Vader z ij n,
Vader die het b idden h oort,
zelfs van ft kleinste kind .

l i ed'; es:

-T_'~ ~l:~:~D~)e~_"1l ~~roUVt'hlrmatleerd:n

de

~le~te~een

een • ee po , rono. v an OULo(,
di t i s mijn arm en dat i s mijn tuit)
e ~ a ls het wa ter kookt, d an roe p ik
1u i d :

ti l u e op en sch e nk me u it!
: 'j e ~1

\.

\

v-::_j_e__o_v~er een

~
~
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opze gversje, waar we veel p lezier mee heb"i:'b-=e-"-n--':
Een houtworm zat in een keukenstoel
en at en at een ~~leboel!
En op die stoel zat tante Dien,
zij had de houtworm niet gezi en.
Die at en at en at maa r door,
totdat het kri kte en krakte
11

en

t~n te

Mien , om kwart vo or t ien,

per oes door de stoel heen za k t e.
TI

bc ~ rijpt

dat he t eind van
c ~ltijd met g rot e hila
r ite i t
ge paard rra a t.

Elcle r s in di t kran t j e
<11 Leunnen lezen over een ~__
aae rend e k ijk ~vo~d. Ook de
klas is daarvoor ha rd aan rt werk.
ij !:eek mi ss c hi e ::1 v reemd op, toen UVd
zoon t j e of d oc :'ltertje om melk f le sdo1) ··
~ vl' oe g, omclc_t ik eerder g e z e g:l hao.
Ca t \: e d ie niet :conden g ebruiken.
Veor d e tentoo ~ s telling ec h ter wi l
l e.1 ,-li j er iet s van maken (U mag na.t u1..'. l~lijk no g n i et we ten
vrà t ) 1 zod.~~ t ze ~:u ',leer g oed van pas ~ _ or. c n. Lé n vra a g n o g:
,h.l t U ze a lstu b lieft e erst \'!é'..ss en? J'~ ls Cl' me l kre st e n
in
~c ~t e ' b li jve n , z ean deze do pp en n~me lij ~ erg vies rui ken .
Bij voorbaat dan . voor Uw medewe r king .
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5 januf_r i
11 j anucr i
febr ua ri

5 februE'. ri
5 fe b r uari
8 fe bru.ar i

23 feb ru3. ri
26 feb r ua ri
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Ineke :CjjG 81
Pe tra. J [".:,.sen
Willy rJIanteau
Ge rard v r.:l H 1 (~ raurits\'Teg)
Ine ke v ~:: Ne s
Aika Vém Dijk
Paul Leen__e er
Els Visser
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