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Dit zal dan weer het laatste krantj e van het jaar 1968 ZIJn. Wat
is zo'n jaar toch gauw om. Na de zomerv akantie in augu s tus denk
je, dat je voorlopig een rustige tijd tegemoet gaat, maa r d at rus
tige is wel heel spoedig voorbij. Vanaf d e herfst v akantie to t de
grote vakantie hebben we het gewoon ~druktf. 'v'/e rollen van d e ene
gebeurtenis in de andere.
De openbare les is achter de rug en we zijn al lang bezig voor St .
Nicolaas; is dat achter de rug, dan volgt het kerstfee st. In d e
ker s tvakantie kunnen we uitblazen, om d aarna h ard aan de s lag te
gaan voor de kijkavond, die in februari of maart komt. Daar t us
sendoor v alt Pasen. We werken voor Moederdag @n Vaderdag, gaan in
mei met s choolreisje, vieren afscheid van de oudst e kleuter s ,hou
den een geweldige pannekoekenfuif, enz. Laten we ook d~ verja ar da
gen van de leidsters en kwekelingen niet overslaan en d ~ n hebben
we zo nog de bijzondere dingen, die plotseling op ko men agen,
kortom, het klinkt misschien gek, maar op onze kleuteF school vliegt
een jaar gewoon voorbij.
Gelukkig kunnen we er bij vertellen, dat niet alleen de kleut ers
er reuze plezier in hebben, maar ook wijzelf e n omdat we weten,
dat U als ouders volledig ac hter ons staat, kunn en wij, telkens
opnieuw, ons werk met enthousiasme verrichten.
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.Hlereerst Sint Nicolaas! Wat
ko stte het ons ma ei te ons aan de
stelregel t e houden: Niet over
Sint Nicolaas praten v66r ~ij op
de T.V. is geweest. Het is ons
aardig gelukt. In mijn klas heb
ik het zo dringend gezegd, dat
als iemand ft woord Sinterklaas
gebruikte, de rest het bijna als
een lelijk woord beschouwde.
Ik heb ook eerlijk v~rt e ld waar
om ik het niet wilde. Er zijn
kleuters, die worden eT zenuw
achtig of misschien bang van om
s teeds daarover te praten en als
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je al zo lang voor 5 december er steeds over praat en zingt, dan
worden we hoe langer hoe drukker en hoe langer hoe zenuwachtiger.
Het groótste deel van mijn klas kon di t wel aanvaarden en begreep
het ook wel.
Afgelopen zaterdag wàs hij dan op de T.V. en nu staan we er dan
ook middenin.
Wij hebben een heel dringend verzoek aan U. Wilt U lns alstublieft
helpen de kleuters niet bang te maken, alstublieft nooit dreigen
van: Moet ik aan Zwarte Piet vertfllen dat je je eten niet opee t?
~f: Sinterklaas hoort vast dat jij niet luisteren wil ; en dan wel
het allerergste: Pas op hoor, anders kom je in de zak!! Als U eens
wist, wat een angst U daarmee veroorzaakte, zou er heel wat minder
leed zijn. Het mag best een spanning geven, maar dan een blijde
spanning en geen angstige spanning. Wij proberen te bereiken, dat
de kleuters het alleen maar fijn vinden, met spanning, maar zon
der de soms zo vreselijke angst. Wilt U ons helpen om h et thuis
ook zo te laten zijn?
Op woensd agmorgen 4 december a. s.
komt de Goed Heiligman bij ons op
schoo 1.
Om 9 uur worden de kleuters op
school verwacht (de deur gaat dan
niet 10 minuten eerder open!) en om
half tien hopen we Sint Nicolaas te
verwelkomen.
Gelukkig b lijft hij weer de hele mor
gen, zodat we zonder haast dit fijn e
feest kunnen vieren.
De moeders van de oudere kinderen we
ten nog wel, dat ze ook even om een
hoekje mochten kijken vorig jaar. Het
was een vreselijke drukte, maar het
l1JaS ook geweldig reuk en omdat dat
laatste h e t belangrijkste is, wilden
we het dit jaar ook zo doen.
Wïj nodigen om kwart over elf alle moeders uit om een half uurtje
samen met onze kleuters nog gezellig even te feesten. Bovendien
horen bij deze uitnodiging alle kinderen die nog bij Mama th·uis
zijn en ook de' Goede Sint even een handje willen geven. Nu heeft
Zw arte Piet mij verteld, dat hij alle kleine kinderen die met Mama
mee komen, ook graag een zakje snoep wil geven. Daarom verzoek ik
U, of U zo spoedig mogelijk een briefje aan Uw kleuter mee wilt
geven met hoeveel kleintje s U denkt op s chool te komen. Wilt U dit
~--I
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a.u.b. wel zo precies mogelijk doen. Vorig jaar kregen we name
lijk een opgave van 26 kinderen, terwijl er 61 meegenomen werden.
Dat was voor ons natuurlijk wel even vervelend, want op zo'n rror
gen is het natuurlijk niet te doen om uit te zoeken wie opgegeven
was en wie niet. Natuurlijk is er we l over, want er kan altijd wel
iet s veranderen, maar zoals vorig jaar een verschil van 35, was
toch wel wat veel. Dit alles brengt natuurlijk wel extra onkosten
met zich mee, maar de opbrengst in de spaarpotjes was zo fantas
tisch, dat dit er nog wel af kan.
Wij hopen dat heel veel moeders zich even vrij kunnen maken, het
wordt wel een lekkere volle bak, maar het plezier zal er des te
groter om zijn.
Donderdag komen we gewoon op school om het feest nog eens l e kker
in de klas ov er te doen. Op vrijdag 6 dec ember mog en de kinderen
te laat komen. Het wordt mi ss chien donderdagsavonds wat laat, maar
uw kleuter kan dan vrijdags eve n uitslapen. Laten we stellen dat
ze ongev ee r om 10 uur op school zijn. De deur gaat op de gewone
tijd open~ dus "vroegertjes" kunnen altijd t erecht. De kleuters
rr.ogen allemaal die vrijdag wat van hun gekregen cadeaus mee naar
school nemen en er die morg en mee spelen en het laten bewonderen.
We zullen er zorg voor drag en dat al dat nieuwe speelgoed met
voorzichtigheid behandeld wordt.

K ERS T FEE S T.
Ons kerstfeest
DO~IDERDAG

zal gehouden worden

op

19 DECEMBER a.s.

's Middags voor de eerste en tweede klas
van 4 uur tot + 5.15 uur en 's avonds
voor de ~ klas van 7 uur tot + 8.15
.!d!:l.I. •

's Middags is er dus .9JllU:! school.
We willen"alle ouders, oma' s , opa's, ooms
en tantes uitnodigen om samen met ons dit
kerstfeest te vieren (Neemt U a.u.b. ~
kleine kinderen mee!!!).
Het programma van de kerstviering wordt U bij binnenkomst uitg e
deeld. Wij hopen dat U er allemaal weer zult zijn om samen met uw
kleuter de fijne sfeer van het Kerstfeest te voelen. Het is zo
heel anders dan het Sint Nicolaasfeest. De kleuters zelf voelen
dat al hee l zuiver aan. Ze zullen het niet onder woorden kunnen
brengen, maar toch voelen ze iets van het Grot e Wonder, van een
hei lig feest, dat het kindje Jezus is geboren om allG mensen en
kinderen gelukkig te maken.
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Wij vqelen het als een rr.ooie taak om op een christelijke school te
mogen werken. Wij hopen ni et ~ d at sommigen van;~ denken, dat W1J
.vroom of uit~.rmate christelijk willen doen~ als dat zo was, dan
zouden we alleen maar theoretisch kerstfeest kunnen vieren, en van
buit enaf een be paalde sfeer opleggen. Maar dan is hetgeen echt in
nerlijk f eest. We rr.oeten eens proberen een moment alle zorgen van
ons af te leggen en alle ellende in de wereld t e vergeten en alleen
maar s t il te staan met onze kinderen bij de kribbe van Jezu s en sa
men te zingen; "Komt allen te zamen, komt verheugd van harte,
Bethl ehems stal in de geest bezocht. Zien wij dat Kindje, ons tot
heil geboren, 0 laten wij aanbidden!"
Op het kerstfèest 'wordt er geen ' kollekte gehouden. De' koffie~ ' die
in de pauze geschonken wordt, kan , ook nog v an de inhoud ui t de
spaarpotjes betaald worden.
KERSTFEEST

ZIEKÇN.

Evenals vorig jaar wilden we ook nu iet s doen voor de zieken van
ons dorp en wel de chronisch zieken en invalide mensen. Wij he bben
gemerkt dat deze mensen het heel erg op prijs gesteld hebben een
fruitbakje en boekje met tekeningen van,de kleuters, ramens.opze
school, te ontvangen.
Ook nu willen we deze mensen weer door onze
.
kerstgroet een beetje blij maken en bovendien
\
/
leren we h. iermee de kl~uters iets voor andere
mensen te doen.
"
\ /.""
/
We wi llen aan U vrag en of U uw kleuter
dan allemaal 1 of 2 s tuks fruit mee wilt -~ ~
""
geven, meer is niet nodig. Wanneer we de~
z~ bakjes gaan maken, kunnen we nog
niet
\
precies zeggen :naar tegen die tijd vragen
./
we het wel aan de kleuters. Mogen we ook hier
bij op U rekenen? Hartelijk dank hiervoor!
P.S. Moeders, denkt U er aan ••• qeen naaldhakken
aan a.u.b. als U met St. Nicolaas en Kerst op
_~_
school komt. Het is voor het behoud van de vloeren. -~
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"

NICOLAAS.

Op ZATERDAG 23 NOVEMBER a. s. hoopt de Goede Sint ons eigen dorp te
bezoeken en dat is natuurlijk iets zeer bijzonders, omdat dat nog
nooit eerder gebeurd is.
5

Om half elf pr ecies hoopt hij te arriver en in de thee
tuin van Van Ooijen.Om kwart over 10 moeten alle kin- .'
deren aanwezig zijn om alvast lekker in te zing en.
Wij gaal1 niet in schoolverband hier naar toe, om
dat we het niet aandurven de verantwoord e lijkheid
op ons te nemen met zoveel kleut ers. Al s je er
met 120 kleu te rs naar toe gaat moet je met het
zelfde aantal weer terugkomen en dat lijkt ons
met al die drukte een onrrDgelijkheid. Probeert U
er zov eel mogelijk met de kinder en na ar toe te
gaan? Het wordt vast een reuze :geze11ig uurtje!
j
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Ik geloof wel, dat we mogen zeggen, dat 'het gezellige uurtjes wa
ren met elk a a~. We hebben -gemerkt, dat niet alleen de kleuters,
maar ook de moeders er reuze plezier in hadden. Fijn, dat U alle
maal weer geweest bent en uw belangstelling getoond hebt.
Het geld voor de koffie en thee was ruim voldoend e , er schoot zelfs
nog iets over dat we in het spaarpotje gedaan hebben voor de pro
jektor , die we aan willen schaffen. Dank U wel hiervoor.
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KERSTVAKANTIE.
De eerste vakantiedag is MAANDAG 23 DECEMBER 1968 a.s. en we komen
weer op school a.s. WOENSDAG 4 JANUARI 1969.
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BEWAART U DIT KRANTJE GOED? ER STAAT ' VEEL IN DAT U MOET ONTHOUDEN.
D. Ronner.

·. . . . .
Nieuws

Uit

de eerste

klas~

In deze koude maanden krijg en veel kinderen
last van griep. Dat is in onze klas'vooral dui
delijk te merken; van de 40 kleuters zijn er 16
ziek. Hope~lijk zijn ze gauw weer_b eter, want
in deze tijd leren we veel nieuwe versjes in
verband met de komende feesten.
E~n kind van onze klas willen we even met na
me noemen en dat is Grieteke de Leeuw, Grieteke
heeft haar been gebroken en ligt nu al een paar
weken thuis met een gipsbeen. We hebben ha~r al
6

een heleboel kaarten gestuurd en we hopen dat ze, als ze loopgips
krijgt, weer gauw eens bij ons op school zal kunnen komen.
In de samenstelling van onze klas is weer enige verandering geko
men. Margo Leys en Jaco v.d. Mijden zijn van school gegaan en voor
hen in de plaats kwamen Yolande Hasselo en Barbara Buitendijk. We
hopen dat ze het bij ons naar hun zin zullen hebben!
HET PLAKBOEK,
U heeft misschien van uw kleuter al eens iets gehoord over de plak
boeken. Iedere kleuter heeft name lijk op school een plakboek, waar
in de juffrouw van tijd tot tijd iets
plakt wat hij gemaakt
heeft. Als hij van school gaat, krijgt hij het plakboek mee. Op
zo'n manier krijgt U een aardig beeld van de ontwikkeling die uw
zoontje of dochtertje doormaakt op allerlei gebied (zoals t e kenen,
vouwen, plakken, enz.). Op de kijkavond die ieder jaar gehouden
wordt, kunt U de boeken inzien.
SINT NICOLAAS.
Als U dit krantje leest, is de Sint gearriveerd, officieel gearri
veerd in Veere. Daarmee is bij ons het spreekverbod met betrekking
tot ~e Goedheiligman opgeheven. Dat betekent ook dat we nu uit
volle borst alle gebruikelijke liedjes gaan zingen. Voor de klein
tjes beginnen we met wat eenvoudige versjes, zoals:
Dicht bij de schoorsteen
en:
zingen wij een liedje.
't Is voor 't feest van Sinterklaas ·
en zijn Zwarte Pieterbaas.

Zwarte Piet loopt op het dak
en hlj draagt een grote zak.
Van je rom-bom-bom
van je rom-bom-bom
van . je

Verder nog:
Wie komt er alle jaren
daar heel uit Spanje varen?
Over de grote, woeste zee,
Sinterklaas, hoezee!
Wie brengt een zak met koeken,
speelgoed en prenteboeken?
Wie brengt een zak vol +ekkers
Zwarte Piet, hoezee!
HET KERSTFEEST.
Ook voor het Kerstfeest ZlJn we al aan het werk. Er moeten zoveel
versjes geleerd worden, dat we er vroeg aan rr:oeten beginnen.
Hier volgen er een paar.
7

Halleluja, er is een Kind eboren,
Ha lleluja, de Christus uitv erkor en.
De Herders waren in het v e ld,
een engel kwam en he eft het hun verteld~
Halleluja, er is een Kind geboren!
en:
Geen wiegje als rustplaats,
maar een krib was 't weleer,
waar het kindeke Jezus
lei Zijn hoofdje terneer.
De sterren zij keken
van de hemel zo mooi,
naar het kindeke Jezu s
hoe het sliep in het hooi.
Nog een heel eenvoudig liedjeg
Mari a kwam uit Nazareth
en niemand had voor haar een bed.
Kyrie eleis.
DE

KLEDING

VAN

DE

KLElJTERS.

Nu het buiten echt winters koud begint
te worden, komen de kinderen lekker warm
«ingepakt" op school.
Mag ik U hieromtrent een kle~n advies
geven? Sommige kinderen hebben nogal dik
ke truien aan, "die ze buiten wel nodig
hebben, maar die in de warme klas weleens
een beetje tè dik zijn. Ze hebben het
binnen dan veel te warm en buiten zodoen
de weinig profijt van hun trui.
Het verdient aanbeveling uw zoontje of dochtertje in plaat s van
~~n heel ~ikke trui ~~n dunner truitje of blou~je aan te doen mét
daarover een vest. Het ve~tkan uitgetrokken worden zodra het te
warm blijkt te zijn. Het is maar een raad •••
Dat was het weer, tot het volgende krantje.
H. van der Ven.
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Nieuws uit

klos IT.

We zijn al begonnen enkele kerstliedje s aan te leren.
De tijd tussen Sint en Kerst is erg kort en we willen
de kinde ren niet overladen door in zo~n korte tijd zo~
veel nieuws te leren. Hier komt het e erste ver s je:
Stil nu ••• , stil nu •••
Stil nu, stil nu, maak nu geen gerucht,
Stil nu, stil nu, 't ruist al door de lucht_
't Wonder komt heel zachtjes aan,
't Kerstkind wil naar binnen gaan.
Stil nu, stil nu, maak nu geen gerucht.
Alle enGelen zonGen.
Alle engelen zongen, ere zij God,
Amen.
Vrede op aarde en ere zij God
klokjes. klinG ..
Kling, klokjes} klingelingeling~ kling, klokjes,
Laat je boodschap horen: Jezus i s geboren.
Voor die blijde klanken willen wij God danken~
Kling, klokjes, klingelingeling - kling, klokjes,
~lin9,

Sint Nicolaasliedjes zijn er te kust en te keur, hier volgen enkele
niet zo bekende.
Jongens. heb j e ft al vernomen?
Jongens, heb je 't al vernomen? Tra-la-la-li-tiralalala.
Sinterklaas is aangekomen. Tra-la-Ia-li-tiralalala.
Laat ons zingen hand in hand, Sinterklaas is weer in 't land.
Tralala, enz.
Alle kind'ren hupp·len~ springen. Tra-la-la-li-tiralalala.
Hoor ze vrolijk juichen, zingen, tra-la-Ia-li-tiralalala.
Ik zing ook plezierig mee, heerlijk h~erlijk is 't, hoezee!
Sinterklaasje - Sinterklaasje.
Sinterklaa s je, Sinterklaasje, 0 wat ben ik reuze blij,
Met de pakjes, erg bedankt hoor, ook voor 't zakje lekkernij.
Sinterklaasje, Sinterklaasje, heb je nu nog even tijd?
Om vanavond langs te komen, als je op de daken rijdt?
9

Sinterkl aa s je, Sinterkl aasj e, i k zet wat bij mlJ nschoentje ,neer,
Met wat hooi voor It echt e paardje en ko m volg end jaar maar weer.
Sinterklaas is jarig.
Sinterkl aa s is jarig, jongens'wat een pret.
Zakken vol met lekkers en pas laat naar bed.
Tr a-l a , tra-l a •••
J
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Allemaal ha~telijk gef e liciteerd en~ voor zover dat nog g evierd
~Det worden, maak er een reuze fijn feest vanll
D. Ronner.

Nieuws

Uit

klos TIr ,

De ze keer b'e ginnen we met de jari ge n.
Het zijn: 14: november
Joke v .d. Meulen
16
lenie Spruit
"
24
Jacqueline
Arts
"
..
19 december
Wim Hoavel aar
31
Th eo v.d. Helm
"

.;

Al deze kinderen wensen wij een heel fijne dag toe.
De maanden van voorb ereiding en fee s ten sta an weer voor de d eur.
Vol go ede moed zijn we aan de voorbereidirg begonnen en hopen dit
enthou s ia sme tot het einde toe vol te houd en. En wij hopen ook,
dat het echte feesten word en, zonder ang s tcompl exen. Laten wij al s
volwassenen er voor zorge n, d at deze drukk e spannende t ijd ni et
extra sp annend gemaakt wordt voor de kinder en, d ie toch al h ee l
10

v"at

te

verwerken

krijgen.

Rom, bom, bom, wat hoor ik in de schoorsteen?
Rom-bom-bom. Da ar heb je Zwarte Piet.
Rora -bo m- bom,
nu gooit hij pepernoten.
Rom-bom-bom,
ik hoor hem wel, maa r 'k zie hem niet.
Sin t erklaa s op 't witte paa rd, s taa t voor t akkers de urtje.
Bakker doet zijn d eurtj e op en, Sint erklaa s \;.J i ! ko e kje s kopen.

Deze is voor sp eelgoed,
jij

past er heus
niet in!!!

Voor het Kerstfee s t leerden we al:
Jezus zegt d at Hij hier v an ons v erwacht,
dat wij zijn als kaarsjes, br andend in de nacht.
En Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijnt.
Gij in uw kl ein hoekje e n ik in 1t mijn.
Jezus zegt dat Hij ieder kaarsje ziet,
Jf het helder licht geeft, of ook bijna niet.
Hij ziet uit de Hemel of wij lichtjes zijn,
gij in uw klein hoekje en ik in 't mijn.
Jezus zegt on s ook dat het zo donker is,
overal op aarde zonde en droefenis.
Laat ons dan in 't dui s ter heldere lichtj es zijn,
gij in uw klein hoekje en ik in 't mijn.
Ook merken we dat de tijd va n de zi<?ke kinderen weer komt. De kla s
s en ZlJn nu al uitgedund.
Gelukkig is Jonny J ans en weer uit het ziekenhuis en zit we e r heer
lijk gezond op school. Thuis he eft hij een dik album vol met kaar
ten, die hij trots d e eer s te dag da t hij op s chool kwam showde.
Jonny's mamma wil ook namens Jonny alle kaartenstuurd e r s heel h ar
telijk bedanken. Het is heerlijk, als je in een ziekenhui sbed
11

ligt, ver weg van hui s , toch nog iets van je vriendjes op school
hoort.
De vaders~ die de timmerhoek Weer van hout hebben voorzien, willen
wij heel hartelijk bedanken.
De jongens kunnen voorlopig naar hartelust . timmeren en dat doen
ze maar wat graag.

Om de Si~t een zo prettig mogelijke ontvangst te g~v e n~ hebben we
het oude, vertrouwde repertoire weer te voorschijn gehaald en oe
fenen flink.
Als nieuwe versjes leerden we~
Uit de hoge hemel
kwam een engel neer,
Hij zei tot Maria:
"Moeder van de Heer. tt
En toen sprak Maria:
nik Heb dit blij gehoord,
ik kan alleen maar zeggen:
't geschiede naar IJw woord."
0mt

Uo~k

op . het Sinterklaasfeest en natuurlijk op ons Kerstfeest?

ft

T. Baay.
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