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Al lereerst niem·!s over de ~~IJKAVOND 
Dat is een soort tentoonste l l i ng, -waarbij U kunt komen kij ken 
naal~ allerlei \lerkj es die U,·r kleuter gemaakt heeft. De me este 
werk jes liggen op hun tafel, en verder hangt er veel aan de 
muur enz. 
llisschien is het 
leuk als TI de werkjes 
van U,,! eigen kleuter 
bekeken heeft, om 
ook een kijkje te 
nemen in de andere 
klassen. 

Daar bent U ook van 

harte 1velkom. 
ij kunt dan zien, dat 
er een groot verschil 
nog is tussen een 
eerste, tweede en 

I 

~ 
derde klas. 

ij wordt allen verwacht op DOlIDE:twAG. VOlm 24 F'8:BRUA_ I. 

De ouders met de beginletters-A-t/m-C vanhun -aëiiYërnaam wo r

den verwacht van 7 tot 8 uur , de beginletters .H t lm Z van 

8 tot 9 uur. I~unt U dat bepaalde uur beslist niet, ne emt U 

dan het andere uur, maar 't liefst ~ebben we iedereen op het 

afges pro ken uur. 

Ook omais, opa's , ooms en tante's zijn van harte welkom. 

\'Ie hO ~Jen, dat U allen een kijkje kunt komen nemen en cat he t 

voor U een plezier is ook dit eens te zien op onze kleuter 

~:~~~=~__________~~_ffé'~ _____________ 

Het dit weer komen veel kl euters met laa rsen op school. 

".lil t TI a.u. b. a an de binnenkant de naam van U'o/' k l euter s cllXij 

ven, dit, om vervli s seling te voorko1!len. Ook zouden ue :let 

prettig vinden als (de wan t jes, dassen en mutsen gemerkt wor 

den. Vooral ce kleinere kleuters weten niet of vergeten wel 

eens welke van t en zelf zijn. 

ij wee t, dat de school 10 min. vóór het beginnen open gaat. 

's Morgens om 5 over ~alf 9 en i S middags om 10 voor ~1alf 2. 
i l t U, vooral met slec~ t "leer, UW kleuter niet t e vro~ ,·re , 
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hekj e 

\}) 

~,r 

sturen. Voor die tijd is er 
geen toezic~t en in deze kou ~~--, 
lijkt het me niet ~oed dat 
som~ge kleuters al een half 
mer van te voren bij het 
staan, vat nogal eens veel 
voorkon t. liogen vle, vlat dit 
betreft, ook op U", hul p rekenen? 

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= +=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= 

IETS OVER DE 1.iERKTECH1UEK 

=+=+=+= +=+=+=+=+= +=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= +=+= += +=+=+=+=T=+=+=+= 

Al s U op onze kijkavond komt , zult U heel wat werk jes kunnen 
be ij ~en. Ik wilde TI hier iets over vertellen. Allereerst 
over het tekenen. Er zi j n tekeningen met potlood, kleurpot
lood en vasco 0 ] wit en gek leurd papier. Dan de verftekenin
gen, de jongste kleuters verven nog vaak zou1er er een beeld 
aan te geven, bijv. po:?petje, auto e.d. De middelste kleuter) 
4~ à 5 j aar verven allerlei voorstellingen en bij de oudste 
k leutemzie je vaak ~~n voorstelling , bijv. een poppetje, en 
de omgeving van de::.e voorstellinb vullen ze op met één of 
vers chillende kleuren s amen. 
Ook met v a sco kan hier een ~eel leuk effect mee gekregen vor
den . TI an :l.ebben u e het kni ~))en en :;?lakècen op allerlei papier, 
hard of zac~t, rond of vier~ant , wit of gekleurd papier. 
ITet sc~euren en plakken geeft een leuk effect, maar is voor 
kleuters veel moeilijker; omdat ze met hun vingertjes een 
var,.} moeten scheuren . Ook het VOU.len en plakken is er s eliefd. 
ITier i e alles van te ma~en. Van eenvoudige envelopjes tot in
gev!i k_celc1e dieren of :pop·oetjes. Voor sommi ge kienters is dit 
moeilij k, omdat ze de grondvormen niet goed onder de knie 3 



kunnen lcrijgen. Bovendien is ~let een geduld werkj e, ....lat voor
al voor de jongens we l eens moeite geeft. Dan heb je de pro~
jestech11iek. Zen be~Jaa lde vorm, bijv. een vaas, bal of sneeml
po p wordt hele. ~.gevuld met k1ei11e ,ro pjes, die de l:leu
ters eerst scheuren en dan met de vingertjes tot een propje 
rollen. Verder maakten alle kleutemiets van klei, wat we 
lieten opdrogen • . fis s cîüen heeft U zich 1'rel eens afgevraagd t 
wat doet de juf nU met al die 
dozen, closetrollen, lucifer
doosjes, lapjes enz . ~'l/I/ l 
Dat zult U nu kunnen zien. I~} ~ 
Het heet waardeloosmateriaal, L3~ rs#1-= ~ 
maar dat i s het voor ons lrn 
 ~ ZI 
niet. Allerlei VOOT-...ler pen -~-< 0 O~~Ó6 
kunnen er van gemaakt >Torden. - . [,~==~/~fT-Auto s, treinen, iJo pyewiegjes, 

televi sie ' s, po ppetjes , hui
zen, kerken enz. U zult het ~ 


allemaal op de kijkavond kunnen zien. Ook het prilc~::en doen 

kleuters graag. Het deze techniek is ook van alles te maken. 

Verder zult U groe ' s ....lerk zien. Dat is één groot vel papier 

waaroiJ een afbeelding, waar alle kleuters a an mee gewerkt heb 

ben. In iedere klas st aat verder nog een groepswerk, maar 

wat dat is, moet nog een verra ssing blijven. 

Bij al deze dingen merkt U wel, dat de leidster wel wa t fan

tasie moet bezitten, maar ~rij proberen altijd zoveel mo ge

lijk de kleuter zelf te laten doen, zelf te l a ten bedenken 

en geven daarbijsûggesties en aanwij zingen, zoda t het niet 

is, \-lat juf doet, doen vlij na, maa r, met juf ! s hul :) maken--

we fijne dingen, die we zelf bedach t hebben. 


Juffl'. n onne:::' • 

In verband met de KIJ ICj....Vmm hebben alle kleuters s middag s i 

de 24e FBBRUARI vrj~. 

Ook op 10 BAAnT, de troUl-rdag Val1. Prinses Bea-crix met de ~{eer 
y on Amsberg hebben vrij de hele dag vrj_j. De dag er voor vie
ren wij dit feest op school. 

IEUwS UIT KL AS 1 
Deze maand zi jn jarig geweest: 

Ineke van Nes 5 februari 
Gera rd van Hal 5 februa.ri 
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Yfilly Hanteau 1 februari 

Aika van Dijk 8 februari 

Jasje de \'laard 11 februari 

Als christelijk l~e~je hebben wc 

Een lammetj e ging d"ralen 

veraf en heel alleen. 

Verliet de trouwe Herder 

En doolt dan verder heen. 

Zolang de zon bleef schijnen 

\las het lammetje niet bang. 

De bloempjes bloeiden lief'lijk 

Alom '-las vog 1lenz e.ng. 


Ook leerden we ~ 

Goedenavond speelman 
Mijn vader laat vragen 
Of je l t avond spelen kan 
Voor die kleine poppedijne 
En die grote bim-bam. 

Als we dit liedje een paar maal gewoon gezongen hebben, 

maken we de volgende keren het geluid erbij van een bepaald 

muzie ki nstrument. Bijvoorbeeld het geluid 

van een viool - zoeu , zoem. 


een trommel - rOü 9 bom j bom. 

een -·) iano - ping, ping. 


Verde:r:.. )~_~r_den__v~e F:.C?~~n pa.:.r opzegver~k.~ . 

Tante Hans zat op een ganS t 


Vip, zei de gans en weg was t a n t e Hans. 
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Juffrom'l \'1. de Ean 

i\\IEU\VS UI-r KLA.S 
Deze ma and waren er twee jarigen. 

4 februari Arie v.d. Hee 

11 Februari J a cqueline Groeneweg 5 j a ar. 

~~~~-~~~~~~-~~-~~~~~-~~-~~-~!~~~~! 

Deze maand leerden vle weer nieuvTe liedj es, de vol gende 
Christelijke liedj e s : 

Een gebed voor het slagen gaan. 

Ik ga slapen, ik ben moe, 'k Sluit mijn beide oogjes toe. 
Here, houdt ook de z e nac~t, over mij getrouw de wacht. 

Boze dat ik heb gedaan, zie ~'.et ITere to ch niet aan, 
Sahoon mijn zonden vele zij n , maak om Jezu s wil mij rei n . 

Zorg voor de a rme kind' ren F;:eel~, en herst e l de zieken \>Teer, 
J a voor alle mensen s a am, bid ik IJ in Jezus naam. 

Amen. 

Van U zijn a lle dingen. 

Van U zi j n alle dingen , van U 0 God a lleen. 

Van U de zegeningen) 0 hoorder der gebeên. 

Uw liefd i en trouw omringen, mijn wankelende schreên 

En wat \>T'ooit go eds ontvingen, het is van U alleen ! 


je 	klom} jes bij 't vuur. 
~aBr i t meel is zo duur. 
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=lsje fiederelsje zet 
Eoeder bakt ~annekoe~en, 



Tingelinge pannekoek, stroo) met rozijnen, 

'2: ingelinge ~)2.nnekoek, komt 0 ) bezoe k . \~~~=~~~7 


Ir!i L_~L~ _S?_..v_~.r~.te]::e 11:. • 

Uil je oversteken, blijf d2.n op de stoeprand st aan, 
En je kijkt naar links en je kij kt naa r rechts. 
I~omt er dan geen auto a a;'1, dan mag je gaan! 

Ilforia_an-ti~ 

Moriaantje zo zwart als roet~ 


Ging eens ,·randelen zonder hoed, 

Ha a.r de zon scheen op h2.a r bolletje 

Daarom droe g zij een parasolletje. 


Toen zij bij ~laar moeder kwam. 

Vroeg zij om een boterham. 

Ma ar die lustte zij ni e t meer. 

Want haa r bolletje da t dee d zo zeer ! 


j-uffr. Ronne r . 

2 fe bruari Jeanette de huiter. 

2 fe bru2.ri Ba stiaan \Jilschut. 

13 fe bruari Conny v. d. ::lif t . 

25 februari l'Iarj an v. d . Poel. 

Op ber gen en i n da len 
en overal is God , 
Haar 'Vlij 00:: i mner dvralen 
of toeven daar is God; 
I-Jaar mij n geda chten ZHeven 
of stij gen daar is God! 
Ow.laa g en ~:oog verheven 
Ja overal is God. 7 
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2e coup le_t 

:k Heb een ped , ,ed, ned 
I k h eb een auto _le d 
ik heb een aut oDed 
' k heb zo ;n pre , pret , pret 
m t di e aut o ~Jed 

met di e auto ped 
w ek j es haal i k voor mama 
en sigaren vo or papa 
~et di e ped , ped, ped 
me t di e auto31ed 
met die aut oped. 

I k Heb een ped, ped , ped 
I k heb een auto ) ed 
Ik heb een autoped 
'k ~eb zO ' n pret, ,ret, pret 
met die auto :led 
met die auto ')ed 
linkerbeen danst 
zo rijd 
met die 
met die 
met die 

Op maandag heeft J~ i e zi jn mut ~ j e ve l or en 
0, dins dag kreeg hij str a f. 
a} woensdag klom hij in de toren. 
En op don~erdag viel hij er af. 
O:? vrijdag :1eeft J apie een ruit gebroken 
""n op zaterdag wou hij vuurtje stoken 
Naar o ~ zondag wa s hij niet meer stout 
~n moeders lief s te s c~attebout. 

Uit de kindermond 

Al l e kinderen in de kL:... s war n :i:'ustig aan het kni, ~) 1 en . 

Lea mei sje h2.d er ,·;at moei te mee . To en het ....aar niet l ukte 

k ·lam ze na2.r me toe en zei. !I Juf min schaa r is zo s C ~lori; . 


Juffrou,-,! :1u s selman. 

8 


