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1'JJ EUYVS.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en we Z1J n na de vakantie
weer met frisse moed verder gegaan. ~et was t e mer ken, vonden wij,
dat de kleuters in die zes weken vakantie beslist gegroeid war en.
We waren blij al die gezichten weer te zi en, al moesten we er
eerst no g erg aan wennen, dat 60 kleu
ters niet meer terugkwamen, omdat ze
als Lagere School-kind onze school
voorbij liepen.
Erg veel tijd om aan hen te denken had
den we echter niet. De derde klas van
Ik g a
juffrouw Baay , die van twee groepen èén
l ekker
is geworden, heeft gelukkig geen pro
naar
blemen geleverd .
De tweede klas bestaat nu uit 14 kleu
s chool.
ters die nog èèn jaar voor de boeg heb
ben en 26 kleuters die volgend jaar
naar de derde klas zullen gaan.
Even als in de eerste klas gaven de
nieuwe kleuters wel even handen vol
werk. Lang niet ieder had er even-veel
zin in en dat was dan ook wel heel dui
delijk te merken. Gelukkig is dat nu
allemaal achter de rug en is iedereen
wel gewend.
To ch gebeurt het nog wel eens, dat be
paalde kleuters nog moeilijkheden hebben,
die wi j misschien niet direkt opmerken .
Daarom will en we U vragen of, al s er iets i s met u.v kleut er , U
eens met de klasseleids ter komt prat en. U kunt altijd ter echt en
wij hopen, dat U samen met ons bepaald e probl emen op kunt lo ss en.
Wi j hebben al tijd een heel goed kontakt met de oud ers en hopen
ook, dat alle ouder s van de nieuwe kleuters bereid zijn ons hun
vertrouwen te schenken en ons altijd terwille zullen zijn als er
een beroep op hen gedaan wordt.
'H ij hopen dat !.NI kleuter een heel fijne tijd op onze school zal
hebben, waar het later met plezier aan terug zal denken.
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Wat geweest

I S ..... .

v66r de vakantie hebben we nog heel wat gedaan. Het sl uitstuk voor
de kleuters was we l het pannekoe kenf eest!
Al l e moeders die er voor zorgden, d at er 350 l ekkere, dikke pan
nekoeken op tafe l kwame n, hee l har telijk dank voor de moeite van
he t bakken. Deze mo ed ers hebben ge zi en dat we met z ' n ho nd erdtwin
tigen heerl i jk aan gedekte t af els i n de gang zaten.
Eerst dacht en we: dat ko mt nooi t op , maar al s er nog 50 meer wa
r en geweest, war en ze waar schi jnl i jk ook op gega an.
Na het pannekoekenfe stijn hebben we nog wedstri jd-spel let jes ge
daan, waar we r e ze bij gegild hebb en.
Laten we ook niet de moeders vergeten,
die al de poppew as, verf schorten e. d.
weer keurig gewassen hebben , hartel ij k
dank hiervoor. Ook alle moeder s hart
li jk beda nkt voor het verzorgen van on
ze dieren en é~n of meer pl ant j es . De
pl anten zag en er bes list beter uit dan
t oen ze de s chool uitg i ngen en d at is
dus een grote pluim voor U.
En dan na t uur li jk de grote s choonmaak.
We hebb en fa ntastische hul p geh ad , som
mige moeders werkt en zo verschrikkelijk
har d, d at wij soms dach t en: Stop nou maar
eens even om uit te rusten! Wi j kond en na
t uurlijk ni et gaan zi t ten als al die moe
ders doorgingen met wer ken. Maar d ankzi j
al die fijne hulp zijn we helemaal kl aar
gekomen en ze l fs meer dan dat.
We hoorden dat mevrouw van 't Ze l f de ziek
was en niet aa n d e schoonmaak van de school begi nnen ko n. Geen
nood, al le mo eders di e met het materi aal klaar waren, gr ep en de
spons , zeem, dwe il e .d ., gingen de toi l e t jes doen, d e sto el en en
taf eltjes afsoppen en aan het eind van de dag stond al het meub i 
lair 1 kker schoon opges l agen in de toil et jes. Mevrouw van 't
Ze lfde was al deze moeder s hee l erg dankbaar. Ze ki kkerde er ge
li jk een heel s tuk van op en kon, dankzij al di e hulp, t o ch op
ti jd met de s choo nmaak klaar komen.
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Wat korrlen gaat ..... .
Voorlopig hebben we een rustige tijd. In oktober, na de herfst
vakantie, zullen we weer een openbare les geven, waar iedereen
voor uitgenodigd wordt. In het krantje van oktober a.s. zullen
alle gegevens hierover staan.

A fscheId

nemen .

Neen, er gaat niemand weg, dit is bedoeld voor U en Uw kleuter,
die U naar school brengt.
Nu alle kinderen al aardig gewend ZIJn op school, willen we graag
afspreken, dat U bi j de deur afscheid neemt van Uw kleuter en zij
alleen verde r naar binnen komen.
Wij willen de kleuters graag helpen om zelfstandig t e worden, ook
in het alleen binnenkomen, jas ui ttrekken (de le idster staat na
tuurlijk altijd klaar om haar hulp aan te bieden!) en de kl as in
gaan. Bovendi en is het vee l rustiger als er niet zoveel moeders
bij zijn. Wilt U ons hierbij helpen en L\-v kleut er alleen. naar bin
nen sturen? Als U de juf wiH spreken, kunt U natuurlijk gewoon
doo rlopen.

Kwekelingen.
Vle hebben weer vier nieuwe kwekelingen. Juffrouw Irma Brandvájk is
een oude bekende. Zij zal tot eind oktober, tot haar examen, nog
bij ons zijn.
Juffrouw Henny Butter in de derde klas, j uf f ro uw Ada Nuis in de
tweede klas en juffrouw Rosien Brandwijk i n de eerste klas zij n
voor ons echt nieill'l. Zij zullen een jaar bij ons bl ijven en pro
beren zoveel mogelijk te leren. We heten hen van harte welkom e n
ho pen, dat ze een gezellig, leerzaam jaar bij ons zullen doorbren
gen.

SCHOOLGELD

EN MELKKAARTEN.

Wij willen U graag vragen of U het schoolgeldzakje voor de 10e
van elke maand weer mee wil geven. Het is altijd veel geld bij el
kaar en dat willen we graag zo spoedig mogelij k de deur uit heb
ben.
Wilt U de melkkaarten 's maandags of dinsdags meegeven? Dat is
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voor ons het prettigste.
Iets over het zendings- en speelgoed
potje. Het geld voor de zending wordt g estort op de giro van de
verschillende kerkgenootschappen. U begrijpt, dat dit geld heel
belangrijk is.
Het sp ee lgoedgelà besteden we aan materiaal, bijv. poppewiegen
e.d., bov~ndien voer voor onze dier en, een enkele keer een nieuwe
kooi en bovendien willen we gaan sp ar en voor een projektol~ voor
onze school.
Wil t U het bedr ag wat U voor de zending en het speelgoed wilt mis
sen ~ het zakje doen en ~ het z akj e schrijven? Onze dank hi er
voor.
Een

verzoek

vaar

V a ders!

Het hout in de timmerhoek i s schoon op. Welke v ader kan ons aan
wat afvalhout helpen, kleine stukken van allerlei afmetingen en
liefst zacht hout? Bij voorbaat onze dank.
~_~_!_~_§_~_g __ Q..~ __ ~~_!_!;!_ê... E s_~_g_2
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We leven op s chool al we er in spanning.
Al dagen zijn we dru k bezig met rood
wit-blauwen oranje sling ers, vlagg e
tj es e.d. t e maken.
We hopen dat het onder s chooltijd g ebo
r en wordt, de kleut ers zijn er dan op
school direkt bij betrokken en we kun
nen gelijk gaan f eesten.
Voor deze ge l egenh eid l eerd en vve een
lied, dat we vorig ja ar oo k geleerd
hebben voor de geboort e v an Prins
Willem Alexander.
Zing het eens lekker met de kind eren
mee! De wi j s is op: In na am v an Oranje,
doe open de poort!
In na am van Oranj e, het is nu groot f eest,
Op Drakenst eijn wappert de vl ag.
We gaan fe esten, zoals het nog nooit is g"eweest ,
En vieren een prachtig e dag.
Een Prins( es) je is geboren op Drakenstei jn,
Dat vinden de kinderen in Holland zo fijn.
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We zingen en springen en roepen: Hiep Hoera!
En lopen elkaar met de vlaggetjes na.
De mensen in Holland die ZIJn nu zo blij,
Ze lachen elkaar allemaal toe.
Het is nu in Holland één groo t feest,
We worden van 't feesten niet moe.
Oranje gaat boven en rood, wit en blauw,
Vertel het aan ieder en zeg het gaûw.
We zingen voor 't Prins(es)je van Nederland ,
En dansen nu rond hand in hand.
Tot de vOlgende keer,
D. Ronner.

NIEUWS UIT DE

EERSTE KLA, S.

Voo r vee l ouders van de kleuters uit de eerste kl as is dit de
eerste kennismaking met onze schoolkrant. U kunt er van alles in
le zen over het wel en wee van onze school en in dit rubri ekje in
h~t bi jzonder over de gebeurtenissen in de eerste klas.
Al vinden de meeste moed ers hun peuter al erg groot worden, nu
hij naar de kleuterschool gaat, toch noemen wij de kinderen van
deze klas: de "klei ne" kleuters. Als U ze vergelijkt met de "gro
te" derde- kl assertjes,ziet cr duidelijk het verschil. De lichaams
bouw van de kleintjes is al s het ware nog baby-ach tig en vaak zijn
ze een beetj e mollig. De groten daarentegen krijgen al echt de
bo uw van een schoolkind, ze groeien een stuk in de lengte en ze
verlie zen al spoedig het kleuter-figuurtje.
.
De toon waarmee we tegen de kleine kleuter spreken i s oo k heel an
ders dan die we tegen de groten gebruiken. Daar i k vorig jaar de
derde klas onde r mijn hoed e had, moest ik echt omscha kel en toen
ik de eerste klas kreeg. Om U een voorbeeld te geven: Als je te
gen een 6-jarig kind zeg t: flKarel, kom eens hier~, dan komt hij.
In de eerste klas gaat d at echter heel anders , er kan zich het
volg end e gesprekje ontwikkelen: Juf : "Ka r el, kom eens bij me.~
Karel: (om zich heen kijkend) "Ik? 11
•
Juf: (een beetje plagend) · "I k zeg toch Karel fl •
Kare l: "Ik?"
Juf: ( nogmaalS) "Karel kom eens bij me."
Karel : (weer) ~Ik?fI
En als Juf toen niet gezegd had: "Ja, lil Kareitje·', dan zou Ka
rel tj e oooi t bij de Juf gekomen zijn.
6

Typi sch voor een klas kle ine kl euters is ook, dat een opdracht in
het algemeen gegeven , geen of weinig resultaat oplevert, alle ki n
deren moe t en ind i vidueel benaderd worden. U begrijpt dat dit veel
geduld vergt. Anderzijds 's het we l erg l euk en boeien d te werken
me t deze vier- jarige kinderen. Ze ku nnen snedige opmerki ng en ma
ken, die kl eintjes. Zoals een j ongetj e , dat in de gang toen ik
de kind er en bestr af te omdat ze s til mo esten zi j n, zei : Waarom
ho ud jij dan ze lf oo k nie t je ro nd?n
Da aro p i s natuur li j k maar
~ ~ n afdoend antwoord : t~Ik ben d e juffrouw."
We zij n nu al aard i g aan elkaar gewend, de kinder en en ik , en als
er no g wat aanpassingsmoeilijkheden zijn, U hoeft zi ch ech t geen
zorgen te maken, het komt vanzelf goed.
L l E D J E SE N VER S JES.
lIl e

leerden al verschillende eerbiedige versjes. Als we naar huis
zingen we :
Vader, bij 't h eenga an
gee f ons Uwen zegen,
Laat ons met bl ij dschap
Nu we er na ar hui s gaan.
Waak over ons, 0 H er,
als de nacht weer komen gaat,
totdat het licht breekt

g aan ~

Een heel eenvoudig liedje is:
Zing samen met de tambo erijn
een liedje, laat ons vrolijk
Zing met triangel en met fluit
een liedj e, zing de vreugde uit.
Zing, ieder kind dat liedjes kent,
de Heer met stem en instrument.
En verder het U allen waarschijnlijk bekende:
. Dank U, voor deze nieuwe morgen,
Dank U, voor de ze nieuwe dag.
Dan k U, dat ik met al mijn zorgen,
bi j U komen mag.
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Twee opzegversjes hebben we geleerd; één over het beertje Pippe
loentje (de woorden hiervan kunt U vinden bij het nie~vs uit de
derde klas) en één over een houtworm, namelijk:
Een houtworm zat in een keukenstoel
en at, en at een heleboel!
En op die stoel zat tante Mien •••
zij had de houtworm niet gezien.
Die at, en at en at maar door,
totdat het krikte en krakte
en tante Mien, om kwart voor tien,
pardoes door de stoel heen zakte!
Maar dat is nog niet alles! We leerden ook nog een paar liedjes
uit het boekje: 45 kleuterliedjes,van de heer B. Berger.
Violine, wil je met me dansen ,
de kamer in en de kamer uit.
Violine is de bruid.
en~

en:

Op de toren van Stavoren
staat een haan en die kijkt naar de maan,
staat een haan en die kijkt naar de zon,
alle kippetjes die vallen om.
Maria van Mattijssan,
Maria van Mattom,
daar komen de soldaten
van je rom, bom, bom.

Al deze Iiedj es zijn zeer eenvoudig van melodie en woordkeus en
de kleuters zingen ze erg graag.
D E J A R I GEN.
In ieder krantje worden de jarigen van de maand(en) vermeld.
In onze klas hebben we nog maar één verjaardag gevierd, namelijk
die van Basje van Nes, die 26 augustus jarig was.
Wel zijn er verschillende kinderen de dag na hun verjaardag op
school gekomen. Dat zijn:
7 september
Marianne Huisman 16 september - Rcn& Smidt
13 september
Ani ta Bol
25 september - Greteke de LeE\.lI'l
14 september
Astrid Muilwijk
30 september - Liane v.d. Burg
Ze zijn allemaal vier jaar geworden.
Hartelijk gefeliciteerd!
H. van der Ven.
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N EUWS U IT KL AS

TI.

Over de t weede klas wilde ik eerst iets vertellen.
Er zijn dus 14 kleuters die nog ~én jaar op school zullen zijn.
Eig enlijk horen ze dus in de derde klas, maar daar er ma ar 40
in één klas kunnen zijn, moesten we dus wel splitsen. Nu heb ik
van verschillend e kant en gehoord, dat er verschillende mo eders ge
dacht hebben, dat de · dommen" in de tweed e klas kwamen. Dat i s be
slist niet waar. Over het a lgemeen gaan de oudsten naar de derde
klas, maar daar kijken we ni et alleen naar. Sommige kleuters wil
de ik graag bij me ho ud en om bep aa l de redeoen~ kleuters die erg
nerveus ZIJn f erg aanhanke lij k aan Juf of bepaalde vri endj es· of
die een wat langzamer tempo van werken hebben (en dat betekent
dus ~ dom), enz. Bovendien probeer ik deze groep zovee l moge
l ijk apart te l at en werken en dat ziet U ook wel aan bi jv. de A.A .
werkb laden, dat zijn eigenlijk een soort test-bladen. De kl euters
zijn er dol op. Als Z8 er één gaan maken, worden alle tafels ach
ter elkaar gezet, zodat ze niet kunnen afki j ke n en het net als op
de grote school is.
Ov er een poosje g aan we al wat met getallen en cijfers wer ken, maar
all een al s de kleuter er belangst elling voor hee ft. Heef t het ki nd
er geen zin in of gaat het niet, dan betekent dat, dat ze er nog
niet aan toe zijn.
U ziet, dat er dus ook aan deze gro ep ·oudsten" alle aandacht be
ste ed wordt. Een tweede klas is altijd mo e ilijker dan een eers te
of derde klas, omd at je altijd met twee groep en rekening mo et
houden en je werk met hen er ook moet aanpassen. Dat zal al lemaal
wel lukken en ik geloof dat ik nu wel kan zeggen, dat de twe ede
kla s we er een gezellige klas is.
HO ERA

DE JARIGEN VAN AlNUST$ EN SEPTEMBER.

23 augustus
ft
27

29

..

ft
30
8 september 22
•
ft
23

Myline Vrolijk
Maurits Kruk
Walli Keisri
Diane KeIler
Hugo van Lenen
Robert Götte
Marian Dey

Ze zlJn all emaal zes jaar geword en.
Hartelijk gefeliciteerd allemaal, ook nog j ul l ie pap a en mama.
9

VERJAARDAGEN.
Als Vader, Moed er, Oma of Opa jarig ZlJn, mog en de
kl euters alt i jd een mooi e kleurpl aat voo r hen ma
ken. Het is ni et de bedoeling om voor Ooms, Tan
tes , broertjes of zusjes dat te doen, dat zou
besl i st te veel zijn~ Geeft U dan èén of t wee
dagen v an te voren even een brief je mee?
DE LIEDJES DIE WE LEERDEN.
Het zal we l eens voorkomen, dat er versje s in h et~U'-~~/
krant je komen, die de oudste kl euters al kennen,
maar omda t de nieuwe kl euters ze nog ni et kennen,
schr i j ven we ze d an speciaa l voor hen nog eens op .
Eerst t wee god sd iens t i ge lied jes .
Daar boven in de hemel, daar woont de lieve Heer,
Hij ziet op alle kinderen zo vriendelijk terneer.
Ja , wa ar wi j ons bevinden, i n huis, op school, op straat,
Wi j weten dat de Here ons altijd gadeslaat.
Ook alles wat wij kri jgen, ontvangen wij van Hem,
Hij zorgt voo r ons zo teder, Hij hoort naar o nze st ern.
En is een kindje droevig of heeft het erg ens pijn,
Dan wil de lieve Here een trouwe Helper zijn.
HEB JE WEL GEHOORD •••
Heb je we l gehoo rd van Abraham,
Die ui t Ur der Chaldeeën kwam?
Hij mo est dui zend mijlen rei zen,
N3ar het land dat God zou wij zen.
Duizend mi jlen trok hij voort
En zij n kompas was zijn enkel woord.
Heb je wel gehoord, hij had geen ki nd,
Maar sloeg Gods Woord niet in de wind .
Hij ver t ro uwd e heel zijn l even,
Dat Go d hem een zoon zou gev en.
En de Heer die alles leid t,
Rekende dat tot rechtv aardigheid.
Een paar gewone liedjes.
-I e. Het kl ei ne beert je Pippe l oentj e , dat U bij het nieuws van de
derde klas kunt vi nden. Mi ss chien hebt b, moeders, di e de kinderen
îO

uit school komen halen, de laatste tijd wel gedacht: Wat staan ze
toch de krijsen op de gang! VleI, dat is dan dit opzegvers. Pippe
loent j e gaat met de boot naar Engeland en zijn vriendjes staan op
de wa l om hem gedag te zeggen. Aangezien de afstand tussen wal en
sch ip in werkelijkheid ook groot is, moeten we dus wel s ch reeuwen:
Zul je niet in 't water vallen ,
En nie t op de r el i ng s t aan
En geen andere beren s l aan
En niet schoppen met je scho entje?
Goede reis dan, Pippeloent j e!

Vand aar dus die herri e!!!

In ~~ bQogte s in &! ~ lsagt ~, een l i ed je met beweg i ng en .
In de hoogte , in de laagte ) 2 x
)
In je zi j en op j e rug
)
Op jes chöuder, op je hoofdje
2 x
Nu naar rechts en da n naar links )

Open v l ug de poort, open vlug de poort,
Dan kom ik met mi j n wagen,
Al wi e met ons mee wil gaan ,
Di e zal het moeten vragen. Tralalala.

NIEUWS

D. Ronner .

, I KLAS ill.
UI"""

Na een lange vakantie zijn we al weer ruim een maand op school.
Het was wel even wennen om van twee verschillende klas s en ineens
~ è n klas t e zi jn. Maar om eerlijk te zijn, hebben we er vaak hele
maa l geen erg meer in. Deze maa nd hebben we geprobeerd elkaar de
versjes te leren die we ke nden en d aarom niet te veel nieuwe ver s
jes geleerd. Om er tw ee te no emeng
Heer, ik hoor van rijke zegen Q.!l
die Gij uitstort keer op keer.
Laat oo k van die milde regen
dropp'len vallen op ons neer.
Ook op mij, ook op mij,
droppelen vallen ook op mij.
Al s

~wone

De He er is ml]n Her der,
Ik heb al wat mij lust ;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden,
Hij voert mij al zachtkens
aan waat'ren der rust.

versies leerden we v an juff rouw Henny;

Keulen en Aken
noten kr aken
Keul en en Maastricht
hand voor je gezich t.

Keulen en Aken
noten kraken
Keulen en Parijs
mannetjes op het ijs.
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Juff rouw He nny is onze nieuwe kwekeling ..
Wi j hopen dat zi j bi j ons een fijne t ijd
zal hebben, waarin zij vee l van ons en
wij ve el v an haar zul l en leren.
Ver d er hebben we een opzegversje geléerd
ui t ee n boe kj e van Annie M.G. Schmidt. ft
Kl ei ne beertj e Pipp el oe ntje
,
geef t z'n mamrnabeer een zoentje,
geef t z'n pappabeer een ha nd ~
want hi j gaat naar Engel and .
Pippelo e ntj e heeft een j ekker
en een koff er met een we kker
en ee n gro te zak met brood:
hij ga at varen op de boo t .
En de west enwi nd g aat waaien
en de and ere beren zwaai e n
en ze roepen met z'n allen:
zal je niet i n 't water va l len?

o

J

o
IJ

~I! ~

En niet op de r el i ng s ta an?
En geen and'r e be ertj es s la an?
En niet schoppen met je schoe nt je?
Goei e r eis dan , Pipp el oentj :

Heeft uw kind di t vers nog nooit opgezegd, dan moet U eens 1 iste
r en al s U Uw kl euter op komt halen. De hele school zegt het dan
met niet al te kl eine stemmetjes op.
Regelmatig krijg en de ki nderen die naar de grote school g aan ee n
A. A. -wer kb l ad mee. Dit is e en soort t est om de schoolrijpheid te
epal en. Het is fijn als u deze bladen bewaart om t e verg el i jken.
T. Baay .

.
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