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ALLERLEI 

Er is deze maand heel wat mee te delen. 

In de 1e plaa ts zult U wel gemerkt hebben, dat er in de maand 

April geen krantje uitgekomen is. 

Wij hebben n.l. besloten om, in verband met de hoge kosten, 

in het vervolg ~~n keer in de twee maanden een krantje uit 

te geven. Hopelijk zult U deze maatregel wel kunnen begrijpen. 

Het schoolkrant je zal dc.n wel wC'.. t dikker "orden. 


DI; POPPEvlAS 

Alle moeders van alle kl a ssen heel hartelijk dank voor het 

verzorgen van de pop~ewas. 't Za g er weer keurig verzorgd 

uit. 

V001' de Pinkstervakantie is het niet nodi g , maD. r ve ho pen, 

dat we vóór de zomervakantie weer op U mogen rekenen. 


PLANTJES 

In de winter sneuvelen er bij one op school 
helaas wat plantjes en nu hebben wij het 
verzoek of U misschien nog wat stekjes voor 
ons heeft. 
Ook met allerhande maten bloemvazen zouden 
we erg blij zijn, want er breekt nog wel 
eens wat. 
Zou U t huis eens rond wil len kijken? 
Bij voorbaar onze harte l ij ke dank. 

HE LZGELJ) 

U ~eeft waarschijnlijk op het schoolgeldzak je gezien, da t 
het melkgeld weer verhoogd is. Ret is van ; 0,51 per week 
nu :/ 0,52 geworden. 

SCHOOLREISJ:6 

Op Donderc!-.ag 16 Juni a. s. hopen vle met de 3e klas, dus met 

de kleuters die van school afgaan, een schoolreisje te hou

den . Het doel is diergaarde "Blijdorpn in ilotterdam. 

liadere gegevens komen in het krantje van Juni a .s. 
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meer 

Maar wel wilden wel graag vast de kosten innen. Deze 
j 3, 25 per kleuter. 
De kl euters krijgen een 
zakje mee en nu hebb en \.,re 
het verzoek of U vóór de 
Pinkstervakantie dit geld 
mee \Til geven. 
Uij hopen, dat a lle kleu
ters van Juffrou'vl Husselman 
mee zullen gaan. 
Zijn de kosten een be zwaa r ~'" voor U, komt U dan rusti g 
even lJr a ten, dan zullen \'1e daar een OlJlossing voor 
Uv! kleuter mag or,l deze reden niet dit gr ote feest 

VAKA TIE 

Op Hemelvaarts da~ 19 Mei is er geen school en 

Vr_ijj.._ag ~9_ LIei hebb en 'He a llemaal vrij. 


De Pinkstervaka ntie begint Za terdag 28 Mei a .s. 

l}_uni_ komen He 'vreer op school. 


WIJ hopen op 

Vakantie 

70nnetJe 11 

Op I-aanda~_~3 lIe~ he eft de 2e klas de he l e dag vrlJ, 
die dag ga verhuizen V8.n Itotterdam naar Slikkerveer. 
Ik kom nu dus \'J2.t in de buurt van school te \.Tonen. 
'.lilt U dit l".iet vergeten, want nu krij gen ze geen 

mee. 
--------------------------------- .. _-------------------------

komen op 

--~= 

zoeken. 
missen . 

ook de dag erna, 

Op Dinsdag 

een 

omdat ik 

briefje 
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DL OtT.0:cR _VOND 

Op ~~ 24 Hei hopen \>re onze ouderavond te houden. Hierbij 

nodigen we alle ouders uit van de 1e en 2e en 3e klas (zonder 

kinderen a.u.b.). 

De bedoeling is, dat we met elkaar een gezellige ontmoetings

avond heb~en, waarbij, niet alleen wij, maar ook U aan het 

woord mag zijn. 


Het programma ziet er als volgt uit~ 

1. 	O~ening door de Heer Lodder, voorzitter van ons be
stuur. 

2. 	 Algemene mededelingen. 

3. 	 Gesprek over het materiaal in onze kleutersc2001 
door ondergetekende. 

4. 	Discussie over elit onder':1erp. 

5. 	 Pauze met koffie. 

6. 	Film van onze eigen kleuters door de lieer Naaskant 
van de Mauritsweg. 

7. 	 Sluiting. 

Wij hopen dat dit niet alleen een leerzame, maar ook een ge
zellige avond voor U zal zijn. 
Het onder\>rerp " 'iHet materiaal in onze kleuterschool" zal be
trekking hebben op al het spee l goed wat wij hebben. 
Als U Uw kleuter vraagt : Il En \-Tat hebben jullie gedaan'?" zal 
het anhlOord meestal luiden : "Gewoon gespeeld !" 
Haar \-raar werkt en speelt Ulo! kleuter mee, en waarom? ~!elk 

speelgoed kopen wij en met welk doel? Het staat niet z6maar 
in de kast om de kinderen zoet te houden, maa r er is \>rel de
gelijk iets aan verbonden. 
Daarvan willen \-rij U graag iets vertellen, "raar U alle
maal vragen over mag stellen. 
In de pauze kunt U in de andere klassen kijken, \-raar vre al 
het materiaal uitgestald hebben en waa r U een indruk krijgt 
wat de kinderen er moe kunnen doen. 
Na de pauze zult U vast met plezier kijken naar de film van 
onze kleuters. 
Er is een stuk opgenomen van de kijkavond, verder zal elke 
klas apart voor het voetlicht komen tijdens de werkzaamheden 
in de klas. 
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Het zijn ge\'lone opnamen tel'wijl de kleuters bezig waren met 
tekenen, in de poppehoek, bOU\'lhoek enz. Tot slot een opname 
van de optocht die we hielden voor koninginnedag. 
I k hoo p , dat deze film U veel genoegen verschaft. 
Bij het we gaan wilden we graag een collecte houden om de 
kosten te betalen van stoelenhuur, koffie, film e.d. 
Hogen wij hierbij op U\-l gulheid rekenen? 
Deze a.vond 1:-'ë)gint om kwart voor 8. 
Denkt U a 2.n. Uw naaldhak1cen? of platte schoenen, of hakbe
schermers. vl ij \·rillen onze vloeren zo graag mooi houden. 
Zullen ,·re er s amen aan denken? 
Dinsda gs 's midda gs de _24~Aei h'ebben alle kleuters vrij, 
in verband met de voorbereidingen die we moeten treffen. 
Vij ho pen, dat we U a llen deze avond mo gen zien en dat het 
een fijne avond wordt. 

NIEU'vJS UIT KLAS 1 

Als christelijk liedje leerden i-Ie het tweede couplet erbij 
van ~ ;;Eens brachten de moeders de kinderen tot Jezus ';, 
namelijk: 

Ik zal ze ontvangen en in Mijn armen nemen, 

Ik zal de Goede Herder zijn, 0, jaag ze niet van Mij, 

Elk kind dat Mij zijn hartje geeft, 

Zal Ik zorgen dat 't gelukkig leeft. 

o laa t, 0 l aa t de kinderen komen tot Mi j . 

Voor Hemelvaartsdag zijn we a an het leren : 

Op een lichte i'lolkemlagen 

wordt de Heer van di aard gedragen 

Vaart Hij op naar 's Hemels troon, 

vaart Hij op naar ' S Hemels troon. 


Alles moet voor Hem zich buigen 

iedire tong Zijn lof getuigen 

En Hem eren als Gods Zoon, 

en Hem eren als Gods Zoon. 


=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= +=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= 
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witte sti)pen 
te wippen. 

een diepe zucht 
in de lucht. 

witte stippen, 
te ui J pen. 

die riep ~ IiSchei uit!1I 
schei uit! 

Verder kennen ";Te ; 

Op een grote paddestoel rood met 
zat kabouter Spillebeen, heen en weer 
" Krak" , zei toen de paddestoel met 
en twee beentjes vlogen, hoepla, 

Op een and're paddestoel rood met 
zat kabouter Hummeltje heen en weer 
D ar kwam vader Langbeen aan en 
H et dat stoeltje ook kapot, Hummeltje, 



Boven op de bergen, li li li li li 

Daar ~_~ alle dwergen, li li li li li. 


In plaats van wonen, zingen we ook wel dansen, 

klappen, zwaa ien e.a. 


eens: 

Abrikoos, 

deksel op de doos, 

een appel en een peer, 

morgen zie ik je weer, 

dag meneer. 


==~================================================ ========~ 

In April en Mei hebben we in onze klas helemaal geen j ari ~8n. 

Een volgende keer hopen we weer wel de vlag uit te steken . 

Juffrouw \:! . de ~ian. 

'NIEUwS UIT KLAS 2 

Allereers t onze jarigen van de maand April en 1'1ei. 

Barry v.d. l'oel 4 April 

Pico Lagendijk 10 ii 

Janny ~Iuisman 20 .. 
iarj a Smit 24 I; 

Henk Verveer 
./ 
<: i 1lei /' 4 

Jeroen v. Eindiloven i ; El 
5 

J antineke iïaa skant 10 d 

14 ; 1 Anita de ~- uiter 

Al deze kl euters zijn 5 j aar geworden. 

Lang zullen ze leven i n de gloria . 
7 
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Dank U voor deze ;üeuvle morgen, 
dank u voor deze niemre dag. 
Dank U, da t ik met al mija zorgen, 
bij U komen mag . 

Dank u, voor a lle bloemengeuren, 
dank U, voor ieder klein geluk. 
Dank U, voor alle held're kleuren, 
dank U voor muziek. 

Dan.k U, U';l liefde kent geen grenzen, 
dank U, dat ik nu weet daarvan. 
Dank U, 0 Go d ik wil U danken 
da t ik danken kan. 

Ik zie een poort .....rijd 0.1?~_st ~_an. 

Ik zie een poort wijd o ~ en staan, 

waardoor het licht komt stromen. 

Van It kruis, waar Ik vrijlijk heen ma g gaan. 

Om vrede te bekomen. 

Gena de Gods, zo rijk en vrij, 

Die poort staat open ook voor mlJ. 

Voor mij ! voor mij! staa t open ook voor mij. 


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ +++ +++++ 

THee leuke liedjes 

Kabou '~ e :c ~; impc.J;! ) o;J.met je die heeft V2.n-
de.ag zoln sc llik. 

Hij z i~ m~ur in ~et zonnetj e , op zij n 
buis ecn mooie s trik. 

Zijn vriend je s dansen om hem heen en 
roe pen hie p - hoerG. 

Lan g leve j Rri g pommetje en ze snoe) 

8 ~ ~ ' \ \ ~ 1;' ~I 
] \\AA''\ 0J'~M-~ iW ;.I ;J t.~ I th, 

!!!!IIII!!!!!!!~!!!!'!!!!!!!!11~"""'----- ~ 



Violine 

Violine, wil je met me dansen. 
De kamer op en de kamer neer. 
Nooit danst Violine meer. 

Klein duim~je is in het water gevallen. 
Likke~ot heeft hem er uit geheald. 
Le.nge J['.ap heeft hem naar huis gebracht. 
Korte Knaap heeft hem in bed gelegd. 
Bn 't kleine ding heeft 8.11es aan Hoeder gezegd! 

Stout Ding : 

Denkt U er aan, klas 2 heeft Iinanda«-12-11ei vrij i 

Tot de volgende keer, 

Juffr. Ronner. 

NIEUwS UIT KLAS 3 
On~e jarigen . 

In de maand April . 5 April - Anja Leendertsen 

:; Wijnand Kleistra 

i,; Gertje Nugteren 

" Hennie Kastelein 

" ilargaretha Janssen
~JF,~~ 

In Mei: 6 Hei Anthon Paul Verheule 
,r26 Hargareth van Xooten 

30 ij Conny Sinterniklaas 

He hebben een E.~rge~eb~i.j~ geleerd 

Onze Vader wij danken U 
voor de nacht 
en voor de mooie morgen 
voor ons eten 
en moeders zorg 
Help ons gehoorzaam te zijn 
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goed 
doen 
van U te zij n . 

vle : 

is 
stil ;'1)ank U vlel ll 

en goed was 
ons spel. 

te denken 
vraagt 

veilig slapen 
dé'.2.gt. 

Amen 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .- . ~ .-. 

Voor anderen vriendelijk en 
en bij alles wat wij 
steeds weer een kind 

Als ,.;e I S middags naar huis g8.an zingen 

Vader nu de dag voorbij 
:t.eg ik :1eel 
voor wat prettig mooi 
bij ons werk en bij 

Help mij morgen meer 
aan wat Jezus van mij 
dan gaan vlij nu 
tot de nieuvre dag vreer 

.-.- .-. - . - . -.-.-.-.-.- . 

Twee leuke versjes 

"Amsterdamse meisjes 

wat d oe je toch zo laat op s t raat 

zeg eens aardig meisje 

waar of je henen go.at". 

Ik Ga mijn zusje •••••• halen 

die no bij hao.r tante is 

ander s moe t zij dwalen 

al in die duisternis. 


Parapluutje, Parasolletje 
Béntje voor de regen 
de andere voor de zon 
Pardon. 

Juffr. Husselman. 
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