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over de kijkavond. Deze wordt gehouden op donderdag
éwond 28 HAA::!.T a. s.
Om te voorkomë!l dat alle ouders tegelijk komen, \"rilden vle i:et
~n twee groepen splitsen, en wel als volgt:
de namen beginnend met A tlm L van ~1alf zeven tot half ac n t
en namen beginnend met II tlm Z van half acnt tot half ne Gen.
Als het voor U moeilijk is om op ~-" et af gesproken uur te ~comen,
da n mag U natuurlijk de andere tijd nemen. U hoeft niet met
anderen te ruilen, dat loopt vanzelf wel.
Verder wilde ik, vooral voor de ouders van
de 1e klas, nog iets over de kijkavond ver- I
tellen.
He t uitgangspunt van de k~kavond is be
s 'ist geen showavond, waarin we allemaal bij
7.o nderë dingen laten zien, die we anders
~ i e t zouden maken. De kleuters hebben aller
l ei dingen gemaakt, veel technieken, veel
ma terialen gebruikt op de manier die we
maal op school oo k gebruiken.
ziens
'Jat en h oe vertellen we niet, dat is de ver
0 :) d e
rassing, de kleuters hebben allema al zoveel
bjkavond!
moge lijk alles gc ne im ge houden, al viel dat
natuurlijk soms ,.,el erg moeilijk.
U zult verbaasd staan wat Uw kleuters alle
maal kunnen presteren. lias h et vroeger ech t een beuaarsch ool
;a a r de kinderen zoet ge ~ouden ,·! erden, tegemloordig is dit
gq lukkig :leel anders. De kleuters Hordt nu iets geleerd, er
" Jl'dt iets van hen ver"lacht, o.ang'epast aan het niveau van het
~ i nd. Een kleuter uit de eerste klas presteert net zo veel
21s een kleuter uit de derde klas, het is alleen veel eenvou
di ge r omdat zij n ontwiklceling nog maar, wat de kleuterschool
-,e treft, in een be ginstadium is. Het werken gaat vrat langza
n er, wat moeizamer, de hul p van juf wordt nog vaker inge:'oe
~ o n, maar de wil om iets te presteren is even groot als b~ de
~ ud e re kleuters.
iÜ s U het \-lerk van U"l kleuter bekeken heeft en de k las, vraa r
in hot kind zit, neemt ij da n ook eens een kijkje i n de andoro
!;:l a ssen. U ziot dan he t v e rscll11 en zegt U dan niet : 11 Je kunt
e c·_t zien dat de kleintjes veel minde r kunnen, m2.ar be kijkt
U he t vanuit de ontwikkeling van ~'let kind zelf.
\'ic ~l open, da t U op de kijkavond e en gezellig poosjo zult door
~ erst
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brengen. U mag van alles vragen, overal aankomen, overal in
neuzen.
\'/e reI:enen er op dat U allemaal komt. Stel Uw kleuter niet
teleur. Hij heeft er maanden voor gewerkt. En niet alleen al
le vaders en moeders zijn welkom, maar iedereen die belang
st el l ing heeft voor het \.,rerk op onze kindery..s.ravaan, of er
nu kleuters van bij ons op school zitten of niet, de deur
staat dan voor iedereen open. (Denkt U er a an? GEEN NAALDHAK
KEN! )

Nog twee dingen:
1e. In verband met de voorbereidingen hebben alle kleuters
dOllderdagmiddag 28 maart a.s. vrij.
2e. \'lilt U v:i..~ijdagmorgen 29 maart U"l kleuter a.u. b. een tas
mee ge ven? Ze mogen dan alles mee naar huis nemen. ( Dit
is voor de kleuters wel het allerbelangrijkste, de ki jk
avond valt hierbij gewoon in het niet!)

PAAf
VAKANTlf.
op 1~

1

APRIL

a.s. is de eerste vakan
tiedag en we komen weer
op school terug op DIHS
DAG 23 APRIL.

Ue "ensen U en Uw kleuter
mooi weerl
--

STORM.
U zult \>lel gemerkt hebben,
dat we de kleuters soms bij
de achterdeur binnenlaten.
Dat komt dan omdat ar zo'n
harde wi~d sta~t op de voor
deur, dat y!e die zelf niet
meer kunnen houden.

Om te voorkomen dat er bf een kleuter kleTI komt te staan door
de dic t tslaa~de deur, bf het glas eruit rinkelt, gaan we bij
erg stormac ~ tig Heer dus achterom.
OUDER A V O liT D.
Het li gt in de bedoeling om begin ju~i voor U als ouders een
ouderavo~d te h ouden.
De avond bestaat uit twee delen. Vóór de pauze een inleiding
door één (of meer) vafi ons te houden en na de pauze iets go
zelligs (wat niet bekend gemaakt wordt!)
Twee j a ar geleden werd er een inleiding gehouden over h et ma
teriaal i~ de ~leutersehool. Al ons materiaal was toen in
hlee klassen uitgestald. Nu kunnen vlij zelf tie~tallen onder
we rpen bed e ~ken vlaar "e over kunnen spreken, maar 'I e kunnen
nu \"el net iets nelClen
Ho.arvoor U missc ~ _ie n
J \ \
niet zoveel bela~gs telII \
ling heeft. Hu \-ri l len
_1 )_
1
wij de keus aan U over\ _~
l a ten. Eicsc:ü en Hil t
~
U over een bepaald as ,) ~~~.)
peet i n (le l:leuter- r r~~
,./)
. t s He~e~,o.v~·
,
, /( ~'-'{
.{.~'r
.
sc h 00 1 le
hoe is nu de goc~sdien--..
y-
stige opvoe(~ ing, vi 2- t
/
doen jullie aan de DU
zikale o) voeding , wa t
aan de lichamelijke opvoeding, '.-lat 2-an de intellectuele op
voeding bf bijv. over moeilijke kinderen, stotterende k inde
ren, enz. enz. ~r zijn voorbe elden te over, c ie HO niet a l
lemaal k um: CJl1 noemen. Als or nu iets is Haa::..~Yé'..!'_ U ze :;t: Ja,
daar zou ik ~1U \le l iets meer ove r ,lillen hOl~en, ui lt U dat
dD.ll voor o~s o psc ~lrijven en "b ij ons inleveror':? \'ordt Uv ou
der\olerp gekozon dan HordtUl..' naam natuurlij!: niet \:) cnoemd
( tenzij U het Gr a ag wilt!)
\Jo kunnen na tuurlijk ni e t alles be~landclen (He v e:cua c~1ten
vèl veel r eaktios), Ha~t daar is 66n avond te kort voor.
Dus wilt U OVGr iots moer weten, laat TI ~et ons dan horon?
Bij voorbaat onzo dank.

(I! \
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NIEUWS

UIT KLAS I.

Do afgelopen vier weken haaft onze klas in het teken van de
mazelen gestaan. Eén voor één verdwenen de kinderen met vlek
ken i n bod. Drio dagen lang had ik maar 18 kleuters, lekker
rustig, dat wel, maar vlak voor de kijkavond hool la.stig,
want als je met 18 kleuters iets maakt, moeten 22 kleuters
dat inhalen en aangezien ze niet allemaal te-golij lc op school
terugkomen, ben je er wee r weken mee bezig om één bepaald
werk af te maken. Het was de afgelopen weken not als voor de
kerst, toen iedereen de griep had. Dit hoeft nu jammer ge
noeg wol e e n stompol gedrukt op d~ voorbereidingen, omdat al
les nu v eel langzc.mer ging dan de bedoeling was. Naar we doen
o~s bes t , alleen zal het we l dens voorkomen dat enkele kleu
ters nie t a lles hebben kunnon inhalen, maar de sondanks is al
les toch de moeite van hot kijken waard.
Tot ziens allemaal op 28 maart.
DE JARIGEN

VAN ONZE

KLAS .

We hobben hoeI wat jarigen de komende
weken en vleI:
Caroline v. Eisdon
Hans Froling
Pieter van Ne s
Janneko Kastelijn
Dikkie do Vroed
Anda Tameria
Arjan Tameri!}
I1arian lifoordzij
Corrie van Driel
Al de ze kleuters worden vijf jaar. \'Jat
een hele fijne dag to gewenst!

13
20
20
23
25
28
28
11
12
ee~

tnaart.
maa r t .
maa::-~t.

ma art.
maart.
maart.
maart.
april.
april.

f e est! Allemaal

We leerden er weer hee l wat liedjes bij.
Christelijke liedjes:
Er gaat door a lle landen.
Er gaat door alle landen e e n trowve kindervriend.
Ge en oog kan Hem a2..l1schowfen, maar Hij ziet ieder kind.
De hemel is Zij n Vaderland, Hij is de s Heren afgezant!
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Hij komt in alle huizen en ,·raar een vrolijk kind
zlJn vader e~ zijn moeder en God de Heer be~int.
Daar woont Hij g[',arne dag en nac h t en houdt er over

I

t

de
'dacht.

l~ind

f e nt gij reeds de Goede Herder.
~ ent gij reeds de Goede Herder, kent gij reeds de h erderstaf,
die de Vader in de hemel in Zijn trouvre handen gaf.

I s een lammetje af ge\·reken, bleef niet bij

l~ et scha pental ,
eel vlug gaat Hij , t sc __a apje zoeken, in ilOestijn en berg en
dal.

In de diepte ziet ITij 't liggen, vol van liefde da alt H~ neer.
Vrolijk draagt H~ 't op Z~n schouder, brengt het b~ de kudde
i-reer.
Ik zie een

~or~

wijd open staa n.

I k zie een poort wUd open staan, waardoor

licht komt stro
men.
Van I t kruis waar ' k vrij lijk heen mag gaan om vreè_8 te bekomen.
Genade Gods zo r~k en vr~, die poort st a at open ook voor mij.
Voor mij, voor mij, staa t ope n oo k voor mij.
~_'2.1

~ et

paar geilOne liedjes:

AJt ijd is Kort jakje ziek, midden in de week maar zonda s s niet.
: ondags gaa t h ~ na ar do kerk met een boek vol zilve r u erk .
A lt~d is ~ortja k je ziek, midden in de week maar z ondazs niet.
~ ige, zage, mannetje wat zit er in dat kannetje?
Zoe te melk met w itte- ~ rood, daarvan wordt ons kindje

Eon treintje ging uit r J dcn van
Amsterdam naa r Rotterdam.
En ac ~ ter al die ra am~ jes, daa r
zat en honderd ~ indortj e s.
En di e deden zo en die deden zo,
daar ac hter al die r a am? jes.
En die deden zo en ~io deden zo,
zie-za-zo!
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~root.

Van juffrom. Frouwke:
Tel uw zegeningen , tel ze áán voor ~án,
tel ze allen en vergeet er geen,
tel ze allen, neem ze áán voor áén
en je ziet Gods liefde dan door alles heen.
Verder hebben we het hleede vers van ;lGl~ote God
geleerd:

~"ij

loven Ul1

Alles wat U prijzen kan,
U, den EeuwIGe, Ongeziene,
looft Uw liefd' C~ zingt ervan!
Alle eng'len die U dienen,
roepen U n ooit levensmoe:
IlHeilig, he i li g , l1e ilig ll toe.
Leuke versje s le8rden we
frouw Frouwke.

evenee~s

van juffrouw Arina en juf

Amerika, Amerika,
driemaal i n de rondte van je hopsa-sa.
en :
Meisje, wil je niet da nsen,
dansen als de

Fransen?

Haring in de ton,
draai je nog eens on!

De maand februari is bij ons niet zonder ziekten voorbij ge
gaan.
ieer dan de helft van de kinderen :-weft de mazelen gel-:.e.d. Er
zijn de.gen voorbij gegaan dat er 18 kleuters ~'laren. Dit heeft
het werken voor de kijkavond bemo:}ilijkt. De kinderen, die nu
,-reer op school zijn, hebbel". :~~un handjes vol om alles \ieer
in te halen.
1~aar ik ~'lOop, dat vlO op ele lcijkavond toch allemaal kunnen la
ten zien wat we gemaakt ~ebben. Op deze avond wilden wij U
te~eningen laten zien, die op het eerste gezicht procies zo
8

als a ltijd zlJn, &.ll eo n wat l'ODlr:101iger. Da arom ,·rilde ik
a lvast i e ts over zeggen.
Het

er

v e r ven.

Hiervoor kl~ij gen d e kinderen nu een palet je
met verf, bestaande uit d e ~ oofdkleuren,
(andc rs p otjes met v e rschill ende kleu~en).
De kinderen zijn ge noodzaakt, willen ze an
dere kl euren krij gon , de verf te monge n.
Hierdoor zijn ze meer met klourvorming be
zig en d~ardoor ve e l expressiever.
De tekonblaadjos zijn een stuk kl e iner dan
normaal.
We vrag e n bij deze vorm n i e t: teken b.v.
een zelfportret en kleur do r e st van het
blaadj e ; maar! waar bon j .?
waar sta je?
wa t is er achter je?
De tekening lijkt daardoor rommeli Gû r, maar he t kind is v ee l
intensievor bezig geweest de ruimte v an he t blaadje te ge 
brui ken.
Verder wilde ik U vragen de w.c.-roll e tjes en liga-doz e n niet
meer we g te g ooien, maar aan uw kind mee te geven. Wij zijn
er b lijer mee dan U zich kunt voorstellen.
Alvast hartelijk b e dankt.
U komt toc h o ok op d e k ijka vond?
Juffrom.,r Baay.

NIEUWS UIT DE

DERDt KLAS.

Van juffrouw Bep e n juf frouw Lia, die regelmatig bij ons in
de k las zijn, l e ren de kleuters ook veel liedjes. Het vol
g -nd e c ~,-r istelijke liedje l-:.eeft juffroml Bep ze gel eerd:
El' ';la s een heel klein jongetje,
da t had verkeerd g e daan,
toen is hij voor h ij sl ape n ging,
naar moedor toc g egaan.
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Rij had zo'n erge spijt erva~,
hij deed ~ et nooit, nooit neer.
ZIn moedor hoeft het afgekust
en toen v ergat ze It weer.
De grote menson doen ook wel

de dingen eens verkeerd.
Ze denken ook niet altijd aan
wat God hen heeft gele erd.

Haar aan 't einde van de dag,
als 't rusti g is en stil;
dan vragen zij de rroede God,
of Hij It vergeten wil.
.

yle leerden ook een lied, dat de kinderen mee kunnen zingen in
de kerks
Van U z~Jn alle dingen,
van U, 0 God, alleen.
Van U do zegeningen,
0, hoorder der gebe6n.
Uw liefd l en trouw omringen
mijn wankelende sc ~re6n.
En wat w l ooit goeds ontvingen,
het is van U alleen!

~~~:! ~~~ =~I~~=~~~~!J~~~~~~·
Wat fijn, dat U allemaal zo goed meewerkt door stee ds èe kleu
ters van alles mee te geven. Iedere dag weer rollen, dOOSjdS,
fl e s jes , doppen, enzovoort, enzovoort. U vra8.gt U misscl:l.en
af, wat er i n vredesnaam van zo'n alagroomfles of ligadoos
gemaakt kan worden. Nu, dat is echt veel. En niet a lleen de
leidsters verzinnen leuke mo gelij kheden, ook de kinderen zelf
~ebben g oede ide e tj es. U zult op de kijkavo ~d soms Eoeite
hebben i n de dingen die gemaakt zijn, de dozen en flesjes te
herkennen.
Soms werken de kinderen vrij met dit ",...aardeloos" of "toeval
lig" materiaal en de groten kunnen al l-;.eel leuke dingen ma
ken.

NIET y/E GGOOIEN!!
10

Bent U al suf van het gezeur om melkdoppen?
tenken, maar jammer genoeg hebben we er nog
doende. Eén grote plastic zak vol doppen is
vier kinderen, dus ••••
Ho~enlijk spaart U nog even door, we zijn U
~_~

Ik kan het me in
steeds niet vol
net genoeg voor
eîg dankbaar:

__ j_~_E_~_~_~_~·
De kalender, die in onze ~las hangt, is bij
na vol getekend mot vlaggen, zoveel jarigen
zijn er deze maand •
8
10
12
18
24
25

.renk Dragt
l·~ irjam Kooiman
Bram Lopik
Helly van Antwerpen
Bert Dijkstra
Gerard van Hal ( Schalksedijk
je).
?aul de Leeuw
fetra \hlschut
Esther Bczemer

maart
maart
maart
maart
maart
maart

25 maa,,-'t
27 maart
27 april

G E FEL I C I TEE R DAL L E M A A L!
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Regelmatig doen we met de kinderen aan "muzikal e vorming::.
U merkt thuis het resul taa t daarvan als U\·, kind ':leer eiJn nieuw
liedje kent. Dit zijn allemaal s pe ciale kleuterliedjes, waar
van da melodie U missc~ien wel eens een beetje eentonig aan
doet. Dat komt doordat ze gebaseerd zijn op de zogenaamde
tIkleuterdreun" , Gen eenvoudig wij sje, de,t op allerlei m2..uie
ren gevarieord en uitgebreid kan worden. (Voor degenen onder
U, die wele8ns met do-re-mi, enzovoort gewerkt hebben, die
kleuterdreun is als volgt:
sol la sol mi. Als U erop
~
let, kunt U deze tonen in
-}
~
~
~

~::!
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namelijk getracht een vorm
te vinden, die het best bij de kleute:;.' past en men hlam toen
tot de conclusie, dat deze luidvorm niet alleen het kind van
11

vi e r tot ze s jaar het me es t aanspreekt, maar dat dit ook het
be ste is voor zi j n ouzi ka l e ont wikkeling.
Er zijn ve rs chil l ende boe k j e s met goe de kl eute rliedje ~ in de
handel. Op s c :~ool heb oen wij er drie , di e veel gebruikt wor
den, name li j k van !.:!l.E2:.2. Langela8.r : VIJFTIG KLI.'UTERLIEDJ:iS
on van Ber t Berge r : 45 LII:DJES VOOR KUmEREN VAN 4-6 en
LI:C:JJES EN V..::n.SJ ES.
Huzi kale vorming houdt ec~:ter niet 8.llean in, ciat we de kin
doren liedjes aan leren , we doen ook ritmiek, muzikale im)ro
visatie, sp e lle t j es voor toonvol~ing on muzika al gehoor en
timbre -s pell e t jes.
\'fat dat a llema a l in'-:. oudt, vli l ik U graag e en vol gende 1:o e1'
vort ellen.
H. van der Ven .
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