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i'JJE U\tVS.

Dat is deze maand, in het laatste krantje van dit schooljaar,
een hele lijst. Nog twee ,-leken en dit ja.ar is \-Teer voorbij.
Het is allemaal ontzettend vlug gegaan. Er is heel wat ge
beurd, gelukkig geen verdrietige dingen en we hebben heel wat
gedaan. \fe mogen ,'lel zeggen, dat wo hot afgelopor: jaar vael
zegeningen ontvingen. Er zijn enkele kinderen erg ziek ge
weest, hebben in het ziekenhuis gelegen, maar konden allemaal
gelukkig na een poosje vTeer helemaal hersteld op sC~'lOol ko
men. Er zijn geen ernstige ongelukken gebeurd met onze kleu
ters en als je bedenkt, dat we een heel jaar 120 kinderen on
der onze hoede hebben gehad en het is met hen allemaal goed
gegaan, dan mogen we gerust spreken over onze Hemels o Vader,
dio Zijn zegenende handen nooit van ons afgehouden heeft.
Het kontakt met U, als ouders, is heel goed geweest, ij bont
door Uw belangstelling en waardering heel vaak een goede ati
mulans voor ons geweest, zodat wij steeds opnieuw weer met
moed en enthousiasme verder konden gaan. !-:ooi t deden ,-TC te
vergeefs een beroep op U en mode dankzij U allemaal hebben
'-/ G een fijn j a ar gehad. \-Te kunnen alleen
heel hartelijk dank voor al Uw
hulp, Uw belangstellinJ, U1I1
waardering en bovenal het ver
trouwen dD. t U r.l tijd vTeer in
ons stelt.
l,.{e hopen dat wc zo op dezelfde
voet verder zullen gaan, maar
daaraan twijfelen wc bes list
niet.
Verder willen we vanaf deze
plaats ook ons bostuur noemen.
Al mûrkt U niet veel van hun
werkzaamhcde~, voor ons zlJn ze
do grote ruggosteun waar ,-IC al
tijd op aan ~~nen. Dankzij ons
bestuur hu bben vlO kunnen doon,
'·Tat t.;e graag ,.,rilden doen en als or eens problemen 1-.raren, ~.;a
ren ze altijd bereid on8 te nolpen on volkomen nchter ons te
staan. Dus ook ons bestuur, met als voorzitter de heer Lodder,
hocl, heel hartelijk dank.
Natuurlijk willen w~ ook moneer en meVTom'T van 't Zelf'de niet
vergeten. Een jaar lang ~1.€JÏJben zij or ,wer voor gezorgd d2,t
onze school er van binnen en onze tuin buiten piekfijn uit
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zagen, maar dat zult U zelf ook wel geconstateerd hebben.
Ook a an hen onze grote d a nk!
Nog t wee weken en dan zullen 60 kleuters voorgoed de kleu
terschool verlaten. Voor hen is er dan weer een periode van
hun kind-zijn afgesloten. Ze hebben veel bij ons geleerd en
veel meegemaakt en wij hopen, dat ze zich deze kleutertijd
altijd zullen blijven herinneren als een fijne tijd van onbe
zorgd werk en spel. Het zal voor sommigen een moeilijke over
gang zijn, waar ze echt aan moeten wennen, maar wij hopen,
dat het goed z a l gaan en dat ze zich goed zullen aanpassen
a an de nieuwe situatie op de Lagere School.
Vij hopen, dat wij met deze kinderen nog een ~ezoek zullen
brengen aan de Lagere S chool om alles eens te bekijken en
een lesje mee te ma ~en hoe het zo ongeveer gaat in de eerste
klas.
PA N N EK 0 E K

~

N FEE S T.

Evenals vori g jaar willen ':le veer een pannekoekenfeest orga
niseren a ls afsluiting v a n het schooljaar. Da t zul~n we hou
den DINSDAG 25 JUNI a.s.
Het is de bedoeling, dat de kleuters gewoon op tijd op school
komen, maar •••• tD-ssen <ie middag niet naar huis zullcm g a an .
itl e eten dan gez::-I,menlijk pannekoeken, drinken limonade en heb
ben reuze veel plozie~. Over de hele lengte van de gang w or~
üen de tafels gec.l.ekt en ieder kind krijgt een papieren bord.
Vorig jaar zagen we een lange rij glunderende snoeten, waar
je met plezier naar keek.
Het betekent echter d.a t \'le met z r n allen Hel een 300 panne 
k oeken nodig hebben en U be g-rijpt wel, dat het onrnogelij.k is
voor ons om d.eze zelf te b a kken. Daarom komen we weer een be
roep op U doen. ~o z oeken 10 moeders die elk 30 pannekoeken
willen ba k ken e n deze p r e cies om 12.00 uur, opgerold met sui
l~er, o p school willen breng en. "rorig jaar hadden ,,,,e, 1 0 mi
nuten nadat de kleuters het k rantje, \'lu.arin deze oproep stol'ld,
meG naar huis g enomon hadelen,. al meer dan genoeg aanbiec~inge ~1 .
Op wie mogen we rekenen? Alvast hartelijk bedankt.
De sch ool gaat d a n weer om half drie uit.
OUD ER A V 0 H D.
De ouderavond wordt gehouden op donderdag 20 juni. DG avond
begint om acht uur precies. Het programma is als vol g t:
V66r de pauze zul er een inleiding gehouden v orden ove~ de
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godsdienstige opvoedi~g op de kleuterschool door ondergete
kende en een inleiding over angstige kinderen, door Mej. v.d.
Ven. Deze tVlee ondervlerpen hebben \.;e gekozen uit de verschil
lende opgaven die we van de ouders gekregen hebben. In de
pa.uze wordt er koffie geschonken en na de pauze gann we iets
gezèlligs doon,Vlat we echter nog niet vertellen, want dan is
de spanning er af. ~e zijn er wel va~ overtuigd dat U na af
loop zult zeggen: \lat hebben vle daar een pleziel~ om gehad.
In .verband met de voorbereiding hebben alle klassen IS middags
v rij!

M ELK K A ART E N.
Na de pinkstervakantie moeten de kleuters nog ~~n keer een
melkkaart meenemen voor de \·reek van 17 tot 22 jun i :~laa tste
week voor de vakantie is te kort om nog melk te drinken. Na
de vakantie gaan ~-Te vleer mel k dri n ken vanaf maandaG' 26 augus
tus, dus vóór vrijdag 23 augustus a.s. moeten \ve woer de TIlelk
kaarten binnen hebben.

S C H 0 0 L GEL D.
De kinderen die va~ school af gaan, betalen alleen
voor de maand juni. De kleuters die na de vak an tie
rug komen, moeten echter juni + ,juli betalen, dus f
Dat is een heel bedra g, maar door rijksregeling is
dat de vakantie doorbetaald moet worden .

DEP 0 P P E W AS

nog f 6,-
\leer te
12, --.
bepaald

E .D.

Op onze waslijst staan: poppekleertjes, kleedjes, verfschor
ten (die zijn niet echt schoon te krijgen, ma ar \'1el lol~ker
fris), poppekastgordij11en en ünkole kleden ( ook ee:è SOO.i't
gordijnen). Welke moedors Vlillan ons helpen? Geeft U dan even
een briefje mee, dan krijgt U het zo spoedig mogelijk en is
alles vóór de vakantie weer lekker schoon.

oNZE

D IE REN .

Wij zoeken een 10georadr8s voor de vakantie van
klas 1 voor:
Karultje, de parkiet;
Flippor , de d\.;ergpa~)agaai;
Duikertje, da goudvis.

4

Voor klas 11 :
één zebravinkje
één viskom.
Voor

~clas

(Pinkelt je);

111:

twee zebravink jes ( Swiebertje en Bromsnor);
één viskom;
Roe ki, de duif.
Geeft U hier ook even een briefje voor mee? De vogels moeten
alleen elke dag sch oon water en voer en één keer in de week
schoon za~d . De vissen om de twee dag en een beetje voer.

DEP L A TI TE N.
Voor de zomerva kan
tie krijgen alle
l:leu ters één of
t wee plantjes me e
naa r huis c:n \·; aar
sch ijnlijk ook de
kinderen die v a n sc hool a f gaan omda t er teveel planten zlJ n
om a lle e n a an die kleut e rs mee te geven die na de va ka ntie
,-leer terug komen. l>foc lrcen er p lantjes dood gaan in di e "leken,
maakt U zic h dan niet onge rust, we houden er nog genoe g over.

o

P R O E P

VOO R

~1

0 EDE R S !

\-!ie heeft e:;.' thuis nog kle den ligge n, diû niet gebruikt Iwr 
den? We bedoelen ge en vl oerkleden, maar dikko gordij nen of
lappen of iets dOl't'S'olijks om bij he t buit e nspol
te gebrui
ken. Die Ive Tm hebb en, li ggen volkomen a an fl a rden. Heust U
eens ro n d?

o

P RO E P

VO O R V A D ER S !

Va ders, h i e r ko mt oe n verzo ek a an U. (Dat gebeurt niet zo
vaa k). I..le l ke v a de r kan ons a an gekleurd of bei'r erkt inpakpa 
pier helpen? Het is de bedoeling om er cadeautjes mee in te
pa ~dcen en van te kni ppen en te plakken. Wilt U eens voor or~s
rOYl.dneuzen?

S C H 0 0 L REI S J E.
Ve hebben een h eerlij ~e dag geha d. Leek het eerst dat het een
re ~enreisj e zou "lorden , l at er knapte het ,.eer Ol) en h e t is de
hele dag goe d gebleven .
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Er zlJn geen kinderen ziek geworden en
we h ebben maar ~~n pleister uitgedeeld.
Ze kennen ons zo langzamerhand al in de
diergaarcle en \'le Jr...regen weer een pluim
op onze hoed, dat de kinderen zo rusti g
waren en alles zo goed geregeld was. Da t
geldt natuurlijk niet alleen ons, want
het zijn uiteindelijk Uw kinderen.
re hebben een klein uurtje over ons eten
gedaan (we wa ren toen al moel) en toen
bijna iedereen klaar "ras, zijn \'lC een poos gaan zingen, tot
groot vermaak van de andere bezookers in het resta.urant.
Op de terug"Wcg hadden ,·re helaa s pech, doordat do roserveband
onder do bus losraakte en over de grond slcupte. Gelukki g
waren er bereidwillige voorbijgangers en een politieagent
(dat was het spannendste voor do k indGre~), die samen mot de
chauffeur de boel- weer in orde gemaakt hebben.
Al met al wa s het een enerverende dag, waar wc nog lang over
nagepraat hebben.
A F S C H EI D

V A N D E

K W EK ELI N GEN.

In de laatste Hoek voor de vaka ntie zullen .re van Juffrom-l
Mara, Bep en Arina afscheid nomen, want in het nieuwe seizoen
gaan ze weor naar een andere kleuterschool. We vinden het
erg jammer dat ze vleg gaan, 'orant het iTas eenplozierige tijd
samen. He hopen dat zo volgend jaar ''lOer een pre ttige school
zullen treffen en wons e n ~en voor dat laatste j a ar hnol veel
sterkt8 en succesl
AFSCI-IETIl SWOORD VAN DE ICWE KE I, I NGI:N•
Namens de kvekelingen die dit jaar op deze enorme kleuter
school waren, wil ik alle kinderen on leidsters hartelijk
danken voor de fijne tijd die wij h ier gehad hebben. We ho
pen dat ve het volgend jaar net zo'n reuze school zullen heb
ben, voor ons laatste jaar! \ e hebben veel geleerd, zOiTel va:1
de l e idsters als van de kinderen.
Dus nogmaals hartelijk dank n amens
Juffrouw Bep,
JuffroU\"1 Arina
en
Juffrouw Eara.
6

VER J A A R DA G

JUF F ROU W B A A Y.

15 juni hoopt juffrouw Baay haar verjaardag te vieren. Op
maandag 17 juni n open we dit grote feest op school te vieren
en als we kijken naar de voorbereidingen waarmee we al bezig
zijn, dan belooft het weer een geweldige dag te worden.
WA N NEE R

V A KAN TIE ?

Woensdag 26 juni zijn we allemaal voor het laatst op school.
\'le komen ge\{oon om k\",art voor t ..raalf naar huis.

Donderdag en vrijdag , 27 en 28 juni, hebben wij als leidsters
nog geen vakantie, omdat we dan de GROTE SCHOONMAAK hebben.
Deze woorden bezorgen ons dezelfde riebels als TI, wanneer TI
aan de voorjaarsschoonmaak denkt.
Al het materi aa l moet schoong emaakt worden. Gewassen, geboend,
gewreven, enz.enz. Dat is echter zo'n kanvei, dat vre in
twe e dagen alleen niet klaar komen en dasrom een allerlaatst
verzoek: Welke moeder wil ons 's morgens of 's middags een
poosje komen helpen? Voor koffie e.d. wordt goed gezorg~,dus
op dat punt zult U niets tekort komen. Mogen we weer, evena ls
vorig j a ar, op helpende handen rekenen?
Bij voorbaat onzo hartelijke dank.
1tlANNEEH KONEN WE TEHUG EN IN vJELKE KLAS?
Eet is ons niet mogolijk de klassen te laten blijven zoals
ze nu zijn. De 3e klas gaat van school af, maar ook de helft
van de 2e kl a s. Do an~ere helft van de 2e klas gaat met juf
frouw Baay naar de d orde klas. Aangezien die klas aangevuld
moet worden, gaa n cr 22 oudste kleuters van k las 1 naar klas
3. Eoy: andere oplossing is niet mogelijk, omdat je nu eenmaa l
g een nieuvreling c:l!. in c.e 3e klas kunt plaatsen. De kleuters
nu, die ga,an vorhlü~~cn van k l a s 1 naar kl<1S 3 (dus naar juf
frouw Baay) zijn:

1. Anno Uillom Lodder
2. Jeanette de Vos
3. Anita do Ruiter
4. Caroline v. Eisden
5. Poter- Bas Maaskant
6. Ando. Tamceris
7. Arjan ~amoeris
8. Pieter van Nes
9. Marjan Noordzij
10. Yvonnû \vols
11. Arjan Zoutcwella

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Anncko Lagendijk
William Bosschaart
Gert-Jan v.d. Hoek
Arina Rijkaart v. CapeH.Gn
Marieko v. Eindhoven
Olga van Vliet
Jos6 v.d. Hoek
Marcel WOl1ink
Wim Havelaar
Janl1()ke l~as telijn
Thea de Jong
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Deze kleuters èn de overblijvende nu nog 2e klas komen
DAG 13 AUGUSTUS weer op scho~l.

nIlrS 

Op dinsdag 13 en vlO ensdag 14 augustus komen de niem'l Clingen
op school voor de 1e klas, waar juffrouw v.d. Ven ze zal ont
vangen om met deze "kleintj es" "-leer een niem-l tijdperk in te
luiden .
De andere helft van de nu 1e klas, die niet naar de 3e klas
gaa t, komt op school opDOl'illERDAG 15 AUGUSTUS, \·;as.r ze saI!len
met mij de 2e klas gaan bevolken. Die dag komen er ook 16
nieuwe kleuters in de 20 klas.
Ik hoo:!,) dat U er ecn beetje uit kunt komen, want ft \'las voor
ons ook een hele puzzel om allGs zo goed mogelijk te re gelon.
Tot slot willen .le U een hael fijne vakantie tom·m nsen, veol
zon en veel plezier.
N OG

EEN

0 P HER K I N G.

Veel kinderen die van school af gaan, willen trakteren. Dat
is natuurlijk goed, maar uo willen U vragen of U dat niet
voor do laatste dag \Til t bm.;al~ün (er gaan ar 60 van sëIiOöl
af), maar wilt vcrs~reiden ov&r de laatste veertien dagen
dat we op school zijn.
!J . Ronner.

NIEUWS

UIT

KLAS

I.

Nog twee \v~kon on de nu oerste klas bestaat niet meer. De
helft gaat naar de 2e klas, de rest naar de derde klas. Hat
zijn ze allemaal veranderd, vergeleken bij het moment dat ze,
soms zo angstig, voor 't eerst de school binnenstapten. Dat
L~n je je nu gewoon niet meer voorstellen. Het is jammer dat
de klas niet kom:Qleet kan blijven, maar daar is nu eenma al
niets aan te doen. Eet .laS een fijne, gezellige, vrolijke
klas, maar gelukkig verliezen we elkaar niet uit het oog en
als ze in de 3e klas eens zin hebben om even bij mij to ko men
kijken, dan is dat altijd good.
8

DE VERSJES DIE \VE LEERDEN.

Voor h o t feest van Hemelvaart hebben wo geleerd:
Op eon lichte \'lOlkenwagen
wordt de Hoer van d'aard gedragen,
vaart H~ op naar 's Hemels troon (2x).
Alles moet voor Hem zich buigen,
ied're tong Zijn lof getuigen
en Hem eren als Gods Zoon (2x).
Alle macht is Hom gegeven,
al wat leeft en nog zal leven,
is tot Zijne dienst bereid (2x).
Voor het Pinksterfeest:
Heer, ik hoor van rijke zegen,
die Gij uitstort koer op keer.
Laat ook van die mildo regen
dropp'len va~len op mij neer.
Ook op mij, ook op mij,
dropp'len vallen oo k op mij.
Ga mij niet voorbij, 0 Herder,
maak mij gans van zonde vrij.
Vloeit de stroom van zegen verder,
zegen and'ren,maar oo k mij.
Ja, ook mij, ja, dok mij,
ze g en and'ren maar ook mij.

Ee n paar gewone liedjes.
Klepperdeklep.
Klepperdeklep, daar kom ik aan,
met mijn nieuwe klompjes aan,
klepperdeklep en dan h e el vlug,
g aan de klompjes op de brug.
Arend Stokje, Are nd Sto k je , heb je
Neen meneer, hi j is weggelopen,
stilletjes in zijn bedje gekropen.

m ~n

kleine jongen niet ge
.
?
zJ.en.
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Als variatie op

jongetje
hondje
l)OQsj e
muisje;

In

08~

bedjo, zingen we:
- hokje
mandje
~-:olletje,

enz.

groen, groon

In een groen - groen - groen - groen knolle 
daar zaten tHee haas jes, hoel J;mrmant.
De één dio blies do fluite - fluite - fluit,
en de ander sloeg de trommol.
Daar bram opeens oen jagers - jag0rSmaYl
en die heeft or eun geschoten.
En dat heeft zoals men denken - denken kan,
do ander zeer vordroten.

1 juni

7 "

15

27

"
11

4 juli
13

11

25

11

28

11

29

"

- Harieko van I;indhovon

Rijkaart van
- Arina
Gert-Jan v.d. Hoek

-

\Villiam Bosschaart

-

Huibert Hu isman
l'1 arcel Uenink
Olga van Vliet
José v.d. Hoek
Thea de Jong

Capellen

Ze worden allemaal 5 jaar. Alvast heel hartelijk gefelici
teerd en een heel fijne dag samen met pap2., mama, vriendjes
en vriondinnetjes.
Tot

ziens

na

de

vakantie.
D. r..onner.

NIEUWS

UiT KLAS

IT.

Bijna op iedere bladzi.j van cUt laatste krantje: i{ordt cr ge
sproken van een afsch8id.
Ook bij ons in de klas: de helft van de kindcren verlaat do
kloutcrperiode ell Hordt nu echt sclioolkin.d.
10

Ze z1Jn er trots op en voelen zich groot. Voor de kinderen,
maar ook voor ons zal het een grote verandering zijn. We wa
ren aan elkaar gehecht en wisten elkaars goede en zwakke kan
ten. Voor mij was het een fijne tijd en niet alleen met de
kinderen, maar ook het kontakt en het medeleven van U, ouders,
vas heel plezierig en daar wilde ik U heel hartelijk voor
danken.
Aan de ene kant is dit dus een tijd van weemoed en aan de an
dere kant een fijne tijd met alle komende feesten en het is
nog geen grote vakantie! ! !
Ook deze keer heooen we christelijke versjes aangeleerd.
Voor Hemelvaartsdag leerden we:
Op een lichte wolkenwagen,
v!ordt de Heer van d I aard gedragen,
vaart HD op naar IS Hemels troon (2x).
Alles moet voor Hem zich buigen,
iedl r e tong zijn lof g~tuigon,
en Hem eren als Gods Zoon (2x).
En:

Eens Drachten de moeders
}mn kinderen tot J e zus,
toen sprakon de discipelen:
" Ga ,.;eg van de Hoer".
Haar Jezus zag ze henen gaan
en sprak Z8 0 zo vriend'l i jk aan:
o laat, 0 laat, de kinderen komen tot Mij.
Want hen zal Ik ontvangen
Gn in Mijn-armen nemen,
Ik zal der lammlren Herder zijn,
o z end ze niet van hier.
Elk kind dat Mij zijn hartje geeft,
za l Ik maken dat gelukkig leeft.
o l aat, 0 laat, de kinderen komen tot Mij.
Hoe vriendelijk was Jezus
voor deze kleine kinderen,
maar vele duizend k leinen
zij hoorden nooit Zijn naam.
11

Zij weten nog niet zoals wij
da t eens de trouHC Heilai.1.d zei:
"0 laat, 0 laat de kinderen kora~n tot l'ü j! 11
Als gewoon vorsje leerde n we v an juffrouw Arina:
Hoc gaat de boer naar de v e emarkt toe?)

) 2x
)

cne met oon koe,
do ander mot een paard.
Klap, klap, klap,
stap, stap, stap .
TI e cne met z'n paard
en de a nder met z'n koe.

TI~

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

TI e j a rigen van deze ma a n den:
Marlaen van 't ~e lfden
Truus van Oorschot
Gerdien v.d. Sluis
Jan Vle gaard
Henk Vlegaard
Rini Kaminski
Peter Pers ons
Sander v.d. Vaart
Jeroen Peplinklluizen
Ze Horden allemaal

4 juni
10 juni
20 juni
8 juli
8 juli
- 16 juli
- 20 juli
- 24 juli
- 31 juli

zes

jaar.

Allemaal een heol prettige, fijne dag!
En tot slot wens ik a lle kinderen die van echool afgaan een
heel mooie tijd op de grote sc hool en dat ze maar versc ~ri ~
kelijk knap mogen worden!
TI e kinderen van de 2e k las, die blijven, worden nu 3e klas en
de 1 e-klassers, die nu 3e-klassers \vorden zijn ne,tuurlijk van
har te velkom.
We zullen vast een fijne 3e kl a s krijgen.
En iedereen wens ik een heel prachtige, zonnige vakanti e toot
T. ::Baay.
~...,

1 ,

I

NIEU W S UIT DE DERDE KL/\S.
Nog on paar woekjes naar school on dan is het al woer zomer
va kantie! Voor de kinderen van onze klas betekent dat: af
scheid va~ü de kleutEH'school on na cle "grote" vab:mtie naar
de " grote" school. Aal'. veel kleuters is het te me:i.'kün dat
ze a a n dazo overgang ccht toe zijn. Ze hebben interessG voor
alles wat mat ~chrijven te maken hooft en ze vinden het maar
ni ks dat ze nog ~1iGt kunnen lezen. Hoewel ze zich dus vrel
verh eugen op de gang na a r de echte school, zal het voor ve
len in ~et begin nog even een uoeilijke tijd zijn. Alles is
er zo an d ers dan ze gewend zijn, aan het vrije leventje dat
z e hadden is nu een eind gekomen. Gelukkig bestaat er op de
laGere sc ~ ool voldoende begrip voor deze moeilijkheden, zodat
de meeste kleuters zich snel aan zullen passen.
Ik kan TI 'del vertellen d.a t ik, als juffrolHv van (zoals ik ze
dan noe m) "mijn" kinderen, t.et ook niet leuk vind ze van
sch ool te zien gaan. \:le kenden olkaar inmiddels ,ve l goed, de
kleuters wisten precies wanneer juf een zonnig of Gen wat b e 
wolktGr humeur had en i k I'ras vertrouwd met de goede en min
de r goC":de buien v a n de kindere:a. Dat ze nu allemaa l van
school gaan is echt ee n idee vraar je no g aan moet \ofO Un e n.
Hop enlijk he bbe n de kindoren ook l a t e r no g 'go e de herinnerin
gen aan de t i jd, die ze op onzo SChODI doorbracht e n . Ik heb
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hele goede herinneringen a~n deze leuke klas en ook in het
bij zonder aan de l)rettige saraemverking die ik ondervonden heb
met U, ouders, daarvoor mijn hartelijke dank.
Ik wens alle kinderen die naar de lagere school gaan het al
lerbeste en ik hoop dat ze maar heol goed hun best zullen
doen.

IHE U1.lE LIEDJES
TIe kinderen \,! aren ~:elemaal ent l,ousiast voor het volgende mo
derne c hristelijke liedje dat we leerden:
1. De trein van Gods g enade
tre~t door de na cht zijn spoor.
Ret ritme v a n de wielen
treft als muziek mijn oor:
Refrein: Stap maar in, a l Gods kind'ren (3x)
er is voor iedereen plaats!
2. De stoomfluit is het teken
waarmee Hij ons begroet,
als door de Geest gedroven
stormt Hij ons tegemoet.
Refrein.

3. Do train rijdt spoedig binnen;
ga , zondaar, mee op reis.
Laat niet je trots h et winnen,
maar gouf jezelf nu prijs.
Refrein.

4.

De prijs io voor ons allen
in dezo trein gelij k .
Gods liofde kent geon klassen,
vraagt ,-üet naar arm of rijk.

Refrein: St a p maar in, a l Gods kind'ren (3x)
er is voor iedereen p laats!
Van juffrouw Mara leerden de kleuters ook eon eerbiedig
vorsje:
Heer, ik hoor van rijke zegen,
die Gij uitstort keer op koor.

î4

Laat ook van die
dropp'len vallen
Ook op mij, ook
dropp'len vallen

milde regen
op mij neer.
op mij,
ook op mij.

Ga mij niet voorbij, 0 Vader,
zie hoe mij mijn zonde smart.
Tre k mij met Uw koorden nader,
stort Uw liefd' .ook in mijn hart.
Ook in mij, ook in mij,
stort Uw liefde ook in .mij.

M I J N VER J A A R DAG.
Het ' lijkt al weer la11g geleden,
maar i k herinner me het verjaardagsfeest op
sCDool nog precies. Iedereen had geweldig z'n
best gedaan om er een mooi feest van te maken.
Alle kinderen (en juffrouw) stonden met strik
ken getooid in de gang en zongen me (keihard
natuurli j k ) toe.
.
Toen ik op een prachtig versierde kar de klas
in getransporteerd was, viel ik van de ene ver
bazing in de andere.
itlat een mooie cadeaus heb ik gekreg(m! Ieder
een erg hartelijk bedankt voor de goede gaven,
het leale wûl of cr geen eind aan kwam.
Bovendien kreeg ik een boek waa rin allamaal
tekcn- en plaln1C:d: van de kinderen van de h e le
s chool. Het beeldde uit, hoe ik door weer en
wind~ welo e ns met pech , naar Rijsoord kom
bro:nmen.
To en ik na afloop van h t feest naar huis ging,
had ik moeite om alles te dragen. Het was een
heel fijn f e e st en nogmaals allemaal bedankt!

vier kinderen
.z ijn :
8
Anneke Pot
Hans v.d. Hec- 30
Harti n v.d. Blom Gûri Diemor - 26
l~og

ï\.
I

t: • 71
11

van onze klas moeten zes jaar worden. Dat
juni
juni
17 a.u gustus
augLl.stuS.
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Martin en Geri vieren hun verjaardag op de grote school.
lemaal een prettige dag toegelfenst.
M U Z I KAL E

1

V 0 RMl N G.

Zoals beloofd nog een stukj e over het muziekonderi'lij s op de
kleuterschool. Voordat er een liedje aangeleerd wordt, gaan
de kleuters meestal even lopen. Op het ritme van de t amb oerijn.
He gebruiken hierbij drie ritmos, nl. het gaan-ritme (dat is
dus gewoon lopen), het loop-ritme (i-rat do kleuters noemen hol
len) en het huppel-ritme. Bij de kleine
klemters boginne.n i'l e met alleen het gaan. ~~
H~t is bolangrijk dat do kleuters g o o d - '____ _
naar do tamboerDil luisteren en prücios
"
gelDk lopen. Een eorste vereiste is dan
.
ook, dat do leidster goed op de tamboerijn slaat, i·ra:"lt als :let
ri tme te vlug, te langzaam of onregelmatig is, dan klllillen we
niet verwachten dat de kleuters gelijk lopen. Als h et gaan
ritme bij de kinderen bekend is en ze geleerd hebben ook naar
elkaars voetstappen te luisteren, dan gaan we over op het
loop-ritme. 1,..{0 wijzen de kleuters op het verschil i n snelheid.
Het gaan- en loop-ritme wordt afwisselend gebruikt, dus er
moet goed opgelet worden of de tambo erijn langzamer of vlug 
ger gaat. Soms de 1 en iie de klas in hwe gro epen, gro cp 1 is
aan do beurt bij het gaan-ritme, groep 2 bij he t loo p -ritme.
U begrijpt dat het h ierbij or om gaat de kleuters te leren
oplette n en goed reageren. Komt ook het hu?pelritme erbij,
dan kunnen we met drie groepen vlerken. Hierbij j_s voel vari
atio mogelijk.
Bij grote kleuters delo n ilO soms de klas in vier g~·~ocper:.:
groep 1 - gaan-ritme, groep 2 - looprit~e, groe p 3 - hu)
pel-ritme en groep 4 a ls de tamboerijn stil is ( gaan).
Ook de blokfluit kE:.n bij de ri tme-oefûni!l.gon ge oruikt ',v"Ol'de:1.
De leidster speelt dan ee~ melodietje in 66n van de drie rit
mes. Dit is vaak uoeilijkor te he rken~Gn dan het ritme va!l. de
tamboerijn, zode. t we dit r.:J.oe stal door.. bij do grotere ki::.dcl'üD.•
U zi Lt wol, dat dc muzika le vorming hoel wat meer is dar.. al
loen een liedje &~nleren. De kleuters worden erdoor geoefend
in het luisteren, oplott8n en goed reage ren , a llemaal heel
bolangrijke dingen!
H. van der Ven.
x x x

x x
x
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