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HET KINDERBOEK 

Wat verstaat men eigenlijk onder kinderboeken? 
Een kinderboek krijgt een kind zelf in handen. Frenteboeken, 
en boeken met versjes. Over deze boeken wil ik iets schrijven. 
Ouders en opvoeders staan meestal voor het ~robleem wat is een 
goed boek en wat niet. Och denkt men vaak het hoeft niet duur 
te zijn. Kleine kinderen verscheuren het toch en ze vinden 
toch alles mooi wat je hen voorzet. Waarom dan zo'n probleem? 
Toch ligt de zaak zo eenvoudig niet. Ben kind kan zonder goed 
eten niet lichamelijk gezond zijn, maar kan ook zonder goede 
boeken en verhalen niet goed geestelijk gezond zijn. 
Even ter verduidelijking: goede boeken behoeven echt niet duur 
te zijn. In de gouden boekjes series zijn hele goede boekjes 
uitgekomen. Deze boekjes kosten maar een pe-ar gulden. 
~ Jaar moeten ouders en opvoeders opletten e-ls zij een boek voor 
hun kleuters ko,en? 
Allereerst het uiterlijk van het boek. Harde kaften gaan lan
ger mee dan slappe. De voorplaat van een kinderboek is even
eens van groot belang. Felle kleuren en een duidelijke teke
ning, en goede vormgeving spreken de kinderen aan. 
Bij de prenteboeken gaat het voornamelijk om de plaatjes. 
Sr zijn boeke n waar de tekening haast de hele bladzij beslaat. 
De tekst is dan kort maar meesta l duidelijk, ter ondersteuning 
van do plaat. Het valt me steeds weer op dat kleuters heel 
lang naar zo ' n plaat kunnen kijken en alles op zich in laten 
werken. Voor kleine kleuters zijn plaatjes met eenvoudige te
keningen zonder veel achtergrond het best. B.v. één poes met 
eenvoudige e-chtergrond. Voor oudere kleuters kan een tekening 
van een hele stad b.v. heel boeiend zijn. Ze ontdekken er van 
allos op. Voor hen dus tokeningen waar meer op te zien is. 
Zwart-vIi t tekeningen kunnen oudere kleuters ook meer we-arderen. 
De tekst van de boekjes moet niet te moeilijk zijn. De versjes 
moeten kort, duidelijl<: en eenvoudig zijn. Humor in kin dervers
j(;S kunnen de 
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De kleine kleuter hoort graag een verhaaltje over een jongetje 
of een meisj e net a ls zij. Verhalen die zich afspelen in het 
gezinsleven zijn voor ~en van groot belang. En natuurlijk de 
dierenverhalen niet te vergeten. Verder wil ik hier niet op 
ingaan, omdat juffrouw Ronner in haa r stuk je over he t verhaal 
die soorten verhalen al heeft beschreven. Op school he bben we 
een leeshoek je waarin , in een boekenrekje, verschillende boek
jes staan. De kinderen zitten heel graag in het leeshoekje. 
:Gn dat kinderen hun ogen niet in hun zak hebben blijlct uit 
het vol gende. In het leeshoekje in de derde klas staat een 
boek getiteld. "De koe die i n het 1trater viel". De koe komt 
op de kaasmarkt en neemt een strohoed van een kaasdrager in 
zijn bek. Op het ene plaatje is de hoed geel, op de andere 
blauwen op nog een ander plaatje groen. Direkt viel het de 
kinderen o~) ; 'IHoe kan da t noun zeiden ze. \\fat de tekenaar 
niet zag, zagen de kinderen wel. Een ander voorbeeld over 
eenden. Een moedereend stond afgebeeld als een woerd. Toen i k 
las : :821 moedereend zei tegen ha a r l-:::i nderen • • . . en het pl aatje 
liet zien, ".ras het cOID:-.'lentaar ; Dat is e en vadereen:i , juf". 
Enkele titels van boeken wil i k u noemen die mijns inziens 
goed zijn. 
Verschillende boekjes van ',,' . G. van de r Hulst. 
Zoa ls : Fi k ~ Bruin de Beer, Voetsta~)j es in de sne em.; , van Boo, 
Bèp en Brammetje, enz. 
Uit de gouden boekjes serie: Hondje Eigenwijs~ Zeven kleine 
vrienden , Het verlegen poesj e , Het eigenwijze eendje, enz. 
Verder nog : de koe die in het wa ter viel van de Poolse schrij 
ver Pl1Yllis Xrasil ovsly. 
De boederij van Joh. Bottma. 
Drie boeken met versjes die prac~tig geIllustreerd zijn : 
de kukelhaa :'1, Ki nd j e ben je "blij en zeg vlinderman van Paul 
Diegel. ~n natuurlijk zijn er nog vele andere en goode boeken. 
I l ~ïnderboekeL1 zijnH

, schr \ift Anne tI, G. Schraid "als vi tamines 'i . 
Als we nu goede boeken voor onze kinderen ~~zen ztn ze later 
in staat zelfstandig goede boeken te kiezen. 

Juffrouw Husselman. 

Verschill ende ouders . ebben mij al gevraagd wanneer nu de 

zonervakantie v a lt. 
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U eventueel reeds plannen kunt gaan maken. 
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De Pa3.svakantie is van 7 tlm 18 april. 

De Pinkstervakantie is van 30 mei tlm 6 juni. 

De Zomervakantie is van 4 juli tlm 8 augustus. 

Verder Hemelvaartsdag 19 mei en de dag daarna 

20 mei. 
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Op dinsdag 18 janari j.l. mocht ik op school m~Jn verjaard~g 
vieren. Het was voor mij en ik hoo~) ook voor de kleuters, 
een overgetelijke dag . Een dag met zingen, cadeautjes uit 
pak~cen, fil:m, (dia t s) vledstrijdspelletjes en po pp ekas-c. 
Ik ~leb erg veel cadeautjes gekregen en wil hiervoor nog' alle 
ouders hartelijk danken. 

Uvl kleuter zal thuis vrel eens gesproken hebben over de a. s. 
kijkavond. Die hopen vle te h ouden op DOl'mEIl.DAG~Vmm ?_4 F~J31n!.
~ a.s. :Nadere gegevens volgen in het nwnmer van februari. 

Nl ,cUWS UIT KLAS 1 
Om te beginnen, wil ik eerst alle ouders nog een voors poedig 
1966 toewensen. Het is wat laat, maar daarom is het toch nos 
wel van ~arte gemeend. 

Voorts wil ik de moeders, die de plakseldoekjes gewassen heb
ben en de poppenwas zo keurig verzorgden, heel hartelijk be
danken. Ongetwijfeld zult U kunnen begrijpen dat ik deze 
samemlerking zeer op prij s stel! 

Daar boven in de hemel woont Onze Lieve Heer. 
i j ziet op alle kinderen zo vriendelijk terneer. 

Ja waar wij ons bevinden in huis,op school,op straa t. 
Wij weten dat de Here ons a ltijd gadeslaat. 



Eens brachten de moeders de kinderen tot 
Toen spraken de disci pelen : Ga weg van de 

r.fa2>r Jezus zag ze henengaan 

En s prak ze 0 zo vriendelijk Qan ~ 


o laat, 0 laat, de 

VElLDER LBBluJCU ,.[.':'; IWG : 

o~ de toren van Stavoren 

staat een haan en die kijkt 

staa t een haan en die kijkt 

alle kip]etjes die vallen 


Zige zage mannetje, 
l,iat zit daar in dat pannetje? 
Zoete melk met witte brood 
daarvan wordt ons kindje groot. 

NIEUWS UIT KLAS 2 
!!!~~~~~~!_~~-~~~!~~~_!~~-~~~~-~~~~~. 
Dat "laren . 

5 januari - Nelleke de '.T i t 

14 Ii - Louella Doornheim 

18 n Juf 

George n ° 24 11 - .LlJermor 

27 ij - Ell:T Lagendijk 

28 .- Ryanne 1 a a skant" 
Het was dus een heel feest deze maand. 
Alle kleuters en ouders van ~

Ik .,il alle moeders van onze klas nog hartelijk bedanken voor 
het verz or gen van de po~pewas. Het zag er weer keurig uit. 
Sommigen ~(regen verfschorten waar de vlekken niet ui t'Eingen . 
Dat is ons bekend, want we gebruiken wel eens verf die er niet 
meer uit wil. Als de schorten maar weer fris zijn, is h e t vol
doende en bovendien beter op de verfschort vlekken dan in de 

Jezus. 
Heer. 

kinderen komen tot Mij. 

naar 
Oll. 

arte gefeliciteer 

kleren. 5 



Deze maand leerden we weer enkele nieu~Te liedjes. 
Als godsdienstige liedjes ~ 

o wij kinderen wij leven als de vogeltjes blij. 
\'[ant de Here, daar boven zorg t voor jam·; ea ' va or mi j . 

Van ons alles te geven, '.wrdt die Heer nimmer moe, 

Elke dag duizend gaven strooit Hij vriend i lijk ons toe. 


j·
i
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:Sr gaat door alle lande_l, e en trom·re kind ervrie' .d, 

Gee n oog kan llem aansc~ouwen 9 Maar Hij ziet ieder Kind. 

De ~emel is Zijn vaderl and, Hij is des Heren afgezand . 


Hij komt in alle l"ui zen, en "raar een vrolijk kind, 

Zijn Vader en zijn moeder en God de Heer bemind. 

Daar ",oont Hij gaarne dag en na ch t, 

En houdt er over , t k i nd de vac ht. 


Opeens was de oude uileman 

Zo stijf van reumatiek. 

Toen zei hij tot de uilevrouw. 

Ii Ik ben zo vreselijk ziek!!. 

II lTou man trek dan je '-lollen sokken an, 

Ik heb er pas een paar gebreid, 

En boven in de kast geleid". 


..· ... ,.•. ·.,,,.,· \.....I".""" ..."'-l ..... , • • ,,. , ... i' ....1"".', ..... ".,.... ".,.,"
!lOch vrouw';, zei toen de uileman, ·....·..·,··,·..""..·..,,·""..·,·"'''· ,,·..·'''' ·~''..l''''''·'' 
Trek zelf je "lollen sokken an! 11 
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Xlepperde kIe? 

Kle pperde kle _ daar kom i k aan~ 
liet mijn nieuwe klomp jes aan . 
Klepperde kle p nog tot heel l aa t , 
Gaan de klom pjes door de straat. 

Klomp jes kan vervangen worden in ; 
schoentjes - laarsjes - slofjes en z. 

Tot de volgende keer 

Juff rouw Ronner . 

NIEUWS UIT KLAS 3 
I!e hebben van de maand één jarige dit is : 

Jeanette ICooyman 

\laar liefde woont, 
gebiedt de Heer de zegen 
daar woont Hij zelf 
daar wordt Zijn heil verkregen 
en ,t l even tot in eem<J'Ïgheid. 

Ook l eerden we het tweede couplet van ; Er gaa t door al le landen 

Hij komt in a lle :mizen 
en itaa r een vrolijk kind 
zijn vader en zijn moeder 
en God den Heer bemind 
daar woont 2 ij gaarne dag en nacht 
en -loudt er over I t kind de wacht • 

. .. ..•..,. .•.- ~••• ~ "'-' ., ... • ... .••• ·· .. 'i·" .. "' ... ,,,.. ·, ....... ,,,, ·,.·.: .• ,, ... ·· .. 
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Dikkertje Dap klom op de trap, 
i s morgens vroeg om kvIart over zeven 
om de giraf een klontje te geven. 
"D ag giraf", zei Dikkertje Dap. 
" 1 ..reet je vrat ik heb gekregen? 
1 ode l 2,arsj es voor de regen II . 
't Is toch niet vraar" , zei de giraf. 
Dikkertje, Dikkertje, Dikkertje, Dikkertje 
ik s ta paf ;' . 

" 0 giraf i
; zei Dikkertje Dap 

"ik moet .i e nog veel meer vertellen 
ik kan al drie l etters spellen. 
A. B. C. is dat niet knap. 

I k kan ool{ al bijna rekenen. 

Ik kan mooie poppetje s tekenen; 

"Lieve deugd Il zei de giraf. 


Kerel, kerel, kerel, kerel 
i k sta paf " . 

Alle moeders heel vriende li j k bedankt, die voor de pop,e nwa s 
en vo or de ~la [doekjeB gezorgd hebben. 

Juffr ou ....' sselman. 
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