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U merkt, dat we er deze maand vroeg bij zJ.Jn. Nog maar twee
maa nden en het schooljaar is weer voorbij. Maar voor het zo
ver is, zal er nog ~ eel wat gebeuren, er staat zo nog het één
en ander op ons programma. In de eerste plaats het school
reisj~.

Het is de bedoe ling, dat ue met alle kleuters, die va n school
af gaan een da gje uit zullen gaa.n en wel TlE', ar diergaarde Bl jj
dorp in Rotterdam. HisscLien denkt en zegt U: "Is dat nu wel
nodig om met kleuters al met scl-.oolreisje te gaan?" Het is
natuurlijk waar, dat ze later nog
heel wat schoolreisjes mea zullen
mako n. Haar deze kleuters zJ.Jn
voor 't laa ts t op de kleuterschool
en als ze op de laa tste dag voor
de grote vakant i e de deur uit zul
len stappen, dan is er weer een pe
ri ode afgesloten, een periode van
spel, van werk , van veol plezier.
En als afsluiting van d ez~ kleuter
school-periode lijkt het ons zo leuk
om samon mot all o jufs fijn oen dag
uit te gaan, zonder mama, met al je
klasge noten en alleen het feit al
dat je t u ssen de middag niet naar
huis gaat om te eten, maar samen er
.1/'
gens anders eet, maakt het al tot
eon opwindende, plezierige dag.
\-lij weten , dat we een grote verant
woordelij kheid dra gen op zo'n dag,
maar we beloven U, dat wo ons deze
verantwoordelijkheid goed bewust zijn
on da t wo ons geheel in zulI on zetten om niet alle e n de kin
deren een onvergetelijke dag te bozorgc;ll, maar ook in dit be
sef heel goea op U'v kinderen te letten en er voor te zorgen.
Behalve ons drieën ga an er nog 5 of 6 groten mee, dus er is
voldoende toezicht en leiding.
De datum is DONDEHDAG 9 KEI a.s.
De kleuters komen om negen uur op school en om half tien komt
de dubbeldekker van de T \'lCC Provinciën ons halen. "lrc hopen om
half vier weer bij school terug te zijn. De kosten zijn, even
als vori;S' jaar, f 3,25. De kleuters krijgen hiervoor oen
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schoolgeldzakje mee. \Iilt U dit zo spoedig mogelijk inleve
ren?
Vorig jaar namen alle kinderen ee!l tasje mee met hun
brood, maar dit vrilden \-Ie nu eens anders doen. Hil t U Uw kleu
ter het brood meegeven in een zakje of doosje met heel duide
lijk de naam er op, bijvoorbeeld met een stukje leukoplast.
Ook het frui t dat U eventueel meegeeft (een sin2,asappel bijv.,
s.v.p. graag al afgepelà. in een plastik zakje!) verpakken met
de naam er op. Al die pakjes doen wij in een koffer of week
endtas, zodat de kleuters niets te dragen hebben en wij gelijk
alles onder onze hoede hebben. U mag snoep meegeven, maar dat
wordt bij ons ingeleverd en verdeeld onder de leiding, die op
haar beurt er voor zorgen zal, dat de kinderen van tijd tot
tijd kunnen snoepen. Zo voorkomen we, dat de kinderen zich al
misselij k gaan eten voor we goed en wel op weg zijn. Drinken
hoeft U niet mee te geven, daar wordt in de dierentuin voor
gezorgd.
Mocht het zijn, dat het geld een bezwaar voor ij is en ij U ,
kleuter daarom thuis wilt houden, komt ij dan even langs, e r
is altijd \rel een oplossing voor te vinden.
We hopen op mooi weer en bovendien dat deze dag een dag wordt
voor Uw kleuter om nooit meer te vergeten!
De kleute~s die niet meega~n, dus de 1e klas en de helft van
de 2e klas, hebben die dag, donderdag 9 mei, de hele dag vrij.

V

RIJ

Hemelvaartsdag, donderdag 23 mei en vrijdag 24 mei is er
g e e n s c h 0 ,0 1.
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De ouderavond zal gehouden 1-1orden op donderdag 20 juni a. s.
Op ons verzoek aan U, om zelf bepaalde onder\-Ierpen ter be
spreking aan ons te sturen, hebben we tot nu toe geen enkele
reaktie ge h ad. Dat valt ons eerlijk gezegd, een beetje tegOY1.
Er leven toch \vel bepaalde vragen onder U, die U ons zou kun
nen noemen. lTu is het nog geen 20 juni en we kunnen natuurlijk
nog heel wat verwachten. Nogen we op U rekenen?
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De kijkavond is weer voorbij. Na vele weken van voorbereidin
gen konden we eindelijk al ons werk aan U laten zien en aan
de reakties was, geloven we, wel te merken dat we deze avond
geslaagd mogen noemen. Dank U vleI, dat U allemaal U'f be lang
stelling weer getoond heb t, ~et geeft ons weer het enthousi
asme om verder te gaan.
Naar door al die drukte hebben we in het vorige krantje van
maart-april, wel wat verget en. We schreven vel, wanneer het
paasvakantie was, maar we vergaten er de paasversjes in te
schrijven die de kleuters geleerd hebben. Ook vergaten ,·!e,
dat juffrouw Van der Ven op woensdag 24 april haar verjaar
dag vierde. He vroegen ook niet, welke ouders cr \-loer voor
de poppenwas en de verfschorton wilden zorgen, zodat wo 't nu
maar op good ge luk meegaven en niet eens \-listen of 't U ~tlel
uit kwam. In i e der geval ziet alles er weer keurig verzorgd
uit en wij will en U er he el hartel ijk voor danken. Ook de
moeders, die voor onze dieren zorgden, hartelijk dank!
Onze excuses voor deze vergeetachtigheid.

Een

n i e uwe

a a n win s t.
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Bij onze zebravinken, parkiet,
d\fergpalJagaai en vissen is ,.oer
een nieu"l dierenvriendje gekomun,
nl. Roeki, de duif.
vlo kregen hem van onze concierge ,
meneer van 't Zelfde.
Hij , de duif dus , voelt zich al
echt bij ons t huis en koert dat
het een lieve lust is. Het is
leuk geluid en maakt
zollig op de gang.

PIN KST E R V A KA N TIE.
Vrijdag 31 mei is do eerste vakantiedag
komen we woer op school.
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Behalve het grote aantal mazelen- en rode hond-kleuters zijn
er nog enkele kinderen te ~oemen.
Adje Heyboer uit de derde klas moest naar het ziekenhuis, om
dat hij thuis een ongeluk kreeg door van de trap te vallen.
Het liet zich eerst vrlJ ernstig a.anzien, maar gelukkig is
alles weer helemaal goed gekomen en mag hij nu weer naar
school.
Rini Kamonski uit de tweede klas kreeg een ongelukje op het
schoolplein en hoewel we eerst dachten dat het wel mee viel ,
bleek da t hij zijn voe t je ge b roken had. We wensen hem allemaal
heel veel beterschap toe en hopen, dat hij over niet al te
lange tijd ook weer op s ch ool zal komen .
U ziet, ook op sc hool kunnen ongelukj e s gebeu r e n. EG t komt
gelukki g maar zel de n voor en wij zijn, vooral bij het buiten
spelen al tijd hoel \·raakz8.am, dat do kleuters geen gevaarl ijke
à.ingen doen, want vle zijn ons echt wel bewust, dat vr e een
groto verantwoordel ~ kh eid dragen. Een ongeluk ligt soms maar
in een klein llOOkj e, net zoals bij Rini,
die" go.loon" strui
kelde ove r de afschüidi~g togelrand-tuin en z ~ n voet brak.
We hop on, da t zulke dingen inderdaad ook maar zelde n blijvon
voorkomen.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Deze dag wilden we
L ~n~
ook op sch ool vie
ren. Tenminste, 's
ka~~n.:fLI1 ~
morgens. De kleu
ters worden om 9. 00
uur op school ver
'i'laC!lt en om ha lf
elf gaan 'i.;e weer
uit. Er wordt pop
penkast gehouden
en bij goed weer
~'~
een optocht. Ook
krijgen alle ouders een traktatie, waarvan het geld ons weer
verstrekt wordt door de gemeente.
Ve hopen op die dag op een fijn oranje-zonnetje!

U __
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Juffrouw Lis. en juffrouw Frouwke
zijn helaas weer bij ons weggegaan.
Vanaf januari tot do paasva kantie
) zijn ze tijdelijk bij ons geweost en
gaan nu weer samen naar een ndere
kleuterschool. De laatste dag voor
de paasvakantie vierden HO hun af
s che id en t evens de verjaardag van
juff ro uw Li a. Ze is erg verwend e n
as erg blij met al die cadeautjes,
i e ze kreeg. "Tij wen sen hen vorder
heel veel succes en wi l len hen nog
hartelijk dankon voor alle hulp en
de fijne samenworking.
D. Ronner.

Nieuws

Uit

kl a s

I.

Wc beginnen met onze j a rigen. Vier ~:5=~
keer zal or feest zijn in onze klarJ.
en wel voor:
Ar j an Zoute'l'lClle
Aruwke Lagendijk
Yvonne \'/ols
Jolanda van Hal
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moi;

mei;
mei;
Ze worden vijf j~ar!
mei.
Hiep, hi8p, hoera, voor clc;zc jarigen! Een fijne dag geuenst!
4
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Hier kome n dan, al is het te laat, tOC.t no g de paa sversjes
die we l e erdenl
Paasvreugd.
vlaarom ,zijn toc h op het paasfeest ook de kilid 'ron zo VGl ' vro ug d ?
Wel hebt gij dan niet vernomen, wat reeds duizenden verheugd?
Hoe dG Heer, bedekt met wonden, ook voor U en onze zonden,
Ook voor U en onze zonden sti e rf aan ft ~~is op Golgotha (2x )
Maar wat heeft men aan e e n Heilar..d,dic i n ft graf is n<;;crgclE.gd?
Onze Heiland is ver rezen, ho e ft Hij ft niet vooruit gezegd?
Neen, de Heer van dood en loven is niet i~ het graf gebleven,
is niet in het graf gebleven, Hij is waarljjk opgestaan. ( 2x )
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Als ik heel eerbiedig sta.
Als ik hee l eerbiedig st a b~ het kruis van Golgotha,
zeg ik zachtjes ; " Trouwe Hee r, zie op mij in liefde nûer."
Want ik weet wel da t U mij ma a kt van al mijn zonden vrlJ,
en e e n plaats ge eft i n Uw huis, o o k voor mij stierf U aan 't
kTuis.
En nu kniel ik voor U ne e r en ik dank U, lieve Heer,
voor wat U aan 't kruishout leed, maak dat ik het nooit ver
geet.
Een ander eerbiedig versje:
Dank U
Dank U, voor deze nieuwe morgen,
Dank U, voor deze nieuwe dag,
Dank U, dat ik met al m~n zorgen
Bij U komen mag.
Dank
Dank
Dank
Dank

U,
U,
U,
U,

voo r
voor
voor
voor

alle bloemengeurcn,
ieder klein geluk,
allo hold're kleuren,
muziek.

Een paar gewone liedjes :
Ik ben een theopot.
Ik ben een t h eepot, rond van buik.
Hier is mjjn arm en daar is mijn tuit.
Als het water k ookt, dan roe p ik luid:
"T i l me op en schenk me uit".
Oze wieze-woza.
Oz e , wieze-woze, wiezewallakristalla,
k ri stozowiezewoze, wieze, wies,
Rosa, Rosa.
Rosa, Rosa, b l oemen op je hoed,
Al l e mooie meisjes z~n zo goed.
Rosa, jij moet knielen,
knielen moet jij!!
Variaties door: Rosa jij moet
buigen, lachen, huilen, enz.
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Torentje rond.
Torentje rond viel op de grond,
Bim-bam-bom-torentje viel om.
=========

=======

Nieuws

klas TI.

U it

De kijkavond en zelfs de paasvakan tie be horen a l weor tot hot
verleden. TIopenlijk hooft U van al l e t wee genoten.
U zult op de kijkavond missc hien meer g ezi en hebben dan de
kinderen mee naar huis genomen heb b en, ma ar ineens alles af
breken was jammer. Bovendien wilden we alles wat in het plak
boek geplakt kon worden daarin doen, dan blijft het bij elka ar
en vormt het een leuk geheel voor later.
Heel hartelijk dank aan U allen voor de belangstelling dio TI
hebt getoond door Uw komst naar onze kijkavond. Hot was pret
tig ook zo kontakt te hebben gehad tus s e n school en huis.
Sinds kort heeft on s vogeltje
een nieuwe woning. Het voelt
zich er prima t huis en het
kooitje met bam boe-dakje staat
fantastisch leuk in onze klas.
\-lij kunnen het vogel:lUisj e nu
weer a anraken zonder dat de
stukken er af vallen.
En nu uat laat de paasversjes en aangezien meer
van do two ede klas vori g jaar Pasen no g ni e t op
hob ik dezelfdo versjes aangeleer d als vorleden
de" kinderen heb ben ge holpen om h et de "n ieuwe ll
leren.

dan de helft
school was,
j a ar. De ilou
kinderen te

Christus onzo Ho or verre es,
Halleluja!
Heil'ge dag na angst en vrees,
Hall e luja!
Die ten dode hing aan 't kruiSt
liall e: luja!
Eracht ons in Gods vrijheid t huis,
Halleluja!
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Daar juich t c en toon, daar klinkt ~cn stom,
die galmt door gans JGruzalem.
eûn heerlijk morgenlich t bra e kt aan,
de Zoon van God is opgestaan!

Van juffrouw Bep leerden we een modern paasversje:
Keor j e om, rom-bom (2x)
De zon is opgegaan,
De Reer is opge staan.

Keer je om, rom-bom ( 2x)
De Koning loopt vooraan,
wij zullen met Hem gaan.

He t gewone versje· leerden we van juffrouw Arina en van
frouw Frou\'lke:

juf

Op de zolder, ho lderdebolder,
heb ik t we e paar schoe ne n staan,
strikjes e rop en ge spen eraan.

De jarige n van de ze maand zijn :

5 mei - Jan H. v.d. Burgh;
17 mei - Astrid v.d. Zalm ;
19 mei - Hür..ri Stiksma;
23 mei - Bouke Koisri ;
26 mei - Yvonne van 't Zelfde.
Hartelijk gefe liciteerd, f e estvarkens!
Alle ki nderen en de juffrouw wensen Rini beterschap I
We hebben nog iets vervelends te vertellen.
Juffrouvl Frouwke is bij ons vandaan. Zij was ,lO er een paar
maanden bij ons als gast. Nu is zij voorgoed naar Gen andere
school. Wij wensen haar op de nieuwe school veel succes toe!
IC LEI.

Deze keer wilde ik U iets over het boetseren in de kleuter
school vertellen.
Wij gebruiken grauwe rivierklei, geen gekleurde synthetische
klei, omda t et kind dan afhankelijk is van kleuren, die bo
vendien nog doo r elkaar gaan en dit belemmert het kind in zUn
expressief bezig zijn.
Kleine kleuters laten we de mogelijkheden van het materiaal
on tdekken zonder een opdracht te geven. De grotere kinderen
geven we een opdracht, zoals b.v. een poes. Er wordt iets van
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de p oes verteld, de kinderen vertellen iets van de po e s bij
hun thuis of uit de buurt. l1et die bekend.e poos voo r ogen
gaa n do kinderen beginnen, vergeten dio a l gauvl on ma ken de
poes zoals ze die op dat moment zien.
Weet U dat deze k lei ec~t niet duur is om ook thuis te p ro
beren? Het een dikke krant eronder en een oud overhemd van
papa aan, maakt he t ook niet zo I n rommel. U leunt het goed b e
waren op een ko e le p laats, i n plastik. Van do klei maakt U
ballen, waarin U met de vi n ger een gat ma akt, waar water in
moet. l'üsschien een idee voor e en regenachtige vaka ntiedag.
T. Baay.

aeaeeaeeeeaaaeaeees es e$ees ee$e
Nie uws

Uit

de derde kIOS.'Q

Vóór al het andere deze keer de j a rigen.
In het b~zonder noem i k e v en Rob van Har
t ~n, die 26 maart jarig i s ge;ees~Door
een vergissing stond h ij n iet in h et vo
rige kra ntje. Ziûzo Rob, nu st a j e er
echt in! Alsnog har tc l ~ k g ef e liciteerd!
In de maand mei he bben we ma ar één jari
ge, namelijk Christa Gros h art , op 27 mei.
Ze wordt 6 jaar en ik h oop dat ze een
pre ttige dag zal ~ebben.

I

I
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Christelijke li e djes die we leerden, wa ren a llemaal gebaseerd
op het Paasfeest. Voor de kinderon die _,et no g n iet kenden,
leerden we nog een keer:
Luister n a ar ons ?aaslied blij ~
God is goed!
God is goe6!
Heel de werold zingt, ook w~:
~~od is goed!
~ oempjes b loeien i n de we itjes,
kuikens komen uit hUl1 ei tj o s 1
God is It die ons leve~ doet,
God is goed!
Luister naar ons Paa sliod blij :
God is goed !
God is goed!
Heel de wereld zingt, ook wij~
God is good!
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Jezus leeft en is dichtbij ons,
J e zus leeft en maakt zo blij ons.
God is 't die ons loven doet,
God is goed!
Het vol gende li e dje

was voor a l le kleuters nog onbekend :

Ik zeg het all en dat Hij leeft,
dat Hij verrezen is!
Dat Hij t emi dden van ons loeft
en eeuwig bij on"s is!
'Ie leerden ook nog: "Ha arom zijn toch op het Paasfeest ••• "
Bij bet nieuws uit de t weede kl a s staat di t lie dj e al ver
me l d , dus U kunt het daar vinden.
Ander e li e djes:
Op de zolder, holderdebolder,
heb ik twoe paar schoenen staan,
stri k jes erop en ge sp~n eraan.
Dit lie dje leerden de kinde ren van juffrouw Be p on juff r ouw
Lia. U verbaast zic~ misschien wel eens over de woorde n va n
zo ' n kleutorliud, die e i g en lijk zonder verband zijn.
He t is ind8 r da acl he ul ie ts andors dan b.v. "Comeli a h ad e · n
gl as ge broken" of "Jantj o zag e ens pruimen hangen" , die U
wellicht zelf n og op do kleuterschool l oerde. De tegenwoord i 
ge liedjes bev atten geen verhaal, maar bestaan gewoon
ui t
woorden, die leuk bij e l kaar klinken, met soms een bepaal de
Gegeven situatie erin . De k leuter kan hierbij zelf fant as eren.
Dat kunnen we goed zien als we hen van zo'n lie d je lat en te
kenen.
Bij het versje : "Arend Sto k je, Arend Stokje,
heb je m'n kleine jongen niet gezien?", teken
dende meeste kleuters een mannetje, gemaakt
van een stokje.
Een ander voorbeeld~ n.a.v. het liedje "Wie
loopt er in het donk' re bos? ~'iie loopt er op
het groene mos? Annemarie met de kandelaar",
e n z~ tekenden de kleu ters bijna allemaal een
me isje (dat was dus AnncmarID")met ee n kabou
ter. Toen ik verbaasd vroe g wa arom dat was,
zeiden ze: " Nou juf, een kan delaar dat i s toch
lcabouter kandelaar?"
We zien dus, dat de kinderen met zo'n liedje
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als hot ware aan het werk gaan en er oen beeld b'ij fanta s0.rcr~.
U zult ~et Dot me e~ns zijn, dat hot schono lied ove r Corno
lis daarvoor vminig ruimte over laat.
l~atuurl ijk leren wo ook nog wel oons oen liedje uit de oude
doos, zoals
Borend Botje ging uit varen,
mot zijn sche ep jo na a r Zu idla ren .
De HCg was r ucht , de weg was krom,
nooit Imam Ber e nd Botje \.eorom.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
~
waar is Berend Botje gebleve
Hij is niet hier, hij is niet dar,
hij is naar Amerika.
Muzikale vorming 11.
Ditmaal iets over de muzi kale improvisatie. 1ebt U op de te
l evisi e bij Dorus op schoot het meisje gezien dat "Poesje
Hauauw" zong?
Dat was nu precies muzikale itlprovisatie. Be allerkleinste
kleuters doen dat nog zeer sp0;J.taan. Als je vr2.a g't "Zing e ens
een liedje", dan beginnen ze di rekt zomaar iets te zinge n,
volkomen vrij. Bij de muziûklosjes die wij goven, laton wo do
kinderen e~n geloord opzegversjo op oen zelf verzonnen wijsje
zingon. De opdrac~lt luidt da.n: "Zing hot versje mo..ar lI on zo
beginnen d an al l emaal t Ggelijk on door olkaar, iader op zijn
oigon man io r. Daarna la ten '''0 oon paar kinderen é',lloon zin
gen en zo doe n het vaak e rg leuk.
Sommige \.oord,:m uit Gon l ie d je lonon zich oo k voor zo' n im
provisatie . Bijvoorbee ld: holdclrde b older. De juf ~ lapt het
curst eon kee rt je voor : h61dcrdcb 6lder, 161derdeb6lder, h6l
derd ~b 6Ider, bim-bam-b6m.
Daa r na gaan we het allemaal zingen. Als U het hoorde, zou U
verbaasd zijn hoevee l verschillende wijsjes dio kleinu kleu
ters kunnen be denkon.
Daarm0ü is de muziekles nog niet afgelopun, maar over de rest
in het vol e n do krantje moer.
Ii.
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