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~~j~_!~~j~~~~~~_!~_~~~~~~~_!2§7· 
Wat een feestdag was dat! Ik mocht 's morg ens om half 10 op 
school komèn en toen ik, met mijn moeder, die voor dit 
feest helemaal uit Enschede gekomen was, aankwam, stonden 
alle kleuters in een erehaag van het kamertje tot a an de 
stoep . Ter1djl ik luidkeels toegezong e n ....'erd met : Lang za l 
ze leven, liep ik door de erehaag naar binnen. Kunt U zich 
voorstellen dat ' ik e en brok in 
mijn keel kreeg? 

Ik voelde me net de koningin, met dit versc~il, da t Zi j z o
iets ~ewend is en ik niet. 
Nadat i k me in het kamertje netjes g emaakt ha d , Herd ik door 
een g roe p muziekmakende kleuters opgehaald , en ver d me een 
mooie g ouden h oed, een bos b loemen en een grote rol (van 
papier) door de kinderen overhandigd. 
Toen naa r de klas, die prachtig versierd was. Voorin de klas 
stond een podium die ik vi a een tra:::> van grote b lokken kon 
b eklimmen, en d aar b ove nOp een fantastisc h versierde sto e l. 
Voor h et podium stond een tafeltje met, precies het goed e 
a antal, brandende kaarsjes. Ik moest natuurlijk tellen v a n 
de kleuters, en kwam, me t enkele verGissingen, tot 21 jaar. 
Op zo I n emotioneel moment kun je n a tuurlij k \<1el Gens mis
tellen. 
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Ongeveer 110 kleuters keken me, 
e t versi erde mutsen op , me t 

glunderende snuitjes aan. 
Daarna mo ch t ik de papieren rol 
af rollen, waarop mijn klas alle 
maal hun Juf geplakt hadden van 
gekleur d pa) i er met middenin het 
lied, dat ze die morgen ongeveer 
30 keer ge zongen hebben : 
Onze Juffr oulT die is jarig1 

TI n wc vieren a llemaal f eest, 
vi eren a llemaal f eest 2x 
Onze J uf f r ouw di e is jarig 
en wc vi eren all emaal feest, 
\funt ve zij n zo blij 
0, l i ev e Juffrom-[ 3x 
~le zijn vandaag zo blij. 

Na di t ont roerende moment van 

Same!l z i ngen lC\-mmen 4 kleu ters naar voren, die samen een ge

di c::-tt op zeg'den ; 


1. 	\fu t zit er in dit pakje Juf ? 

Kunt U dat misschi en r a den? 

Een potl ood of een stuk je stuf 

of mooi e t ekenbladen? 


2 . 	 Nee, lekker mis, U '-Teet het ni e t, 

U ~leeft no g geen idee. 

He t i s heel mooi a ls U het zi e t 

\lij br a c_l ten centjes moe ! 


3. 	 l ij hop en , dat U de z e dag 

Ni e t v l ug moer zult verge ten, 

En dat U, zolang U lev en mag 

Nog pe ~ermunt kunt et en. 


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

Ik kr e g een pak j e, waa r v ael pa pier omzat en uiteindelijk 
vond i k e en doo s j e me t een bri efje er in, dat i k I t cadeau 
moest zoe ken i n de 2e klas. 
Samen m(J t een kl eut er ben i l~ dus gaan zo eken , maar hoe we ons 
oest ook deden, we vonden niets. 
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Dan coest ik maar terugkomen, en toen ik weer mijn klas in
kwam stond er een fantastische staande schemerlamp op het 
podium, van alle kleuters. Ik werd er geuoon stil van. 
Dat was een fantastisch cadeau. En precies de lamp die ik 
graag hebben wilde. De kleuters zaten allemaal te glunderen 
toen ik hem met open mond bekeek. 
Het volgende cadeau vlas een mandje met 11 (ja ~}eus ! ) rollen 
King. Wat heb ik toen gelachen, wat vonè ik dat enig. 
Ik b en n .l. reuze dol op p epermunt en kan er wel Ik weet niet 
hoeveel van op. Hat een ori b i ne el i dc .. , ik vOlld :1et fantas
tisch, vooral) omdat ik beslist niet g emerkt heb, dat ze 
dit met elkaar afgesproken hadden. 

Onze Juffrouw die is jarig 
en we vieren allemaal feest ! ! 

jah, jah 9 jall.!!! 

ltIog vlas dit niet genoe g . Van de leidsters en kwekelingen 

kreeg ik een h ele mooie smeedijzeren armband èn een handwerk

mandje. Ik handwerk erg veel, dus dat komt me uitstekend van 

pas. En of dat nog niet genoeg was kreeg ik van mijn klas 

no g e en groot eigengemaakt schilderij, ongeveer van 15 x 50 

cm. E e n vel zwart karton met daarop een meisje met vlechtjes , 

helemaal Gemaakt van gekleurde propjes papier. Dit sch ilderij 

hangt nu, samen met de rol papier met de 40 versc hille nde ge

daanten v a n Juf, o p mijn kamer en het zal er beslist lang 

blijven hangen. 

De feestelijke morgen schoot al op en nu Herd er voor de 

kleuters een s pa nnend verhaa l verteld van lcabouter Langneus, 

die zo verdrietig was, omdat iedereen h em uitlach te om zijn 

lange neus . Gelukki g gebeurde er iets en o p ~et eind van het 
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verhaal is kabout er Langneus weer net zo gelukkig als a lle 
ander e kabouters . 
Nat uur lijk "Terden de kleu t ers getra cteerd en het einde van 
de morgen was weer een fij n spannend poppekastspel, uit ge
voerd door Juffr. Baay en Juffr. v.d. Ven. Van zoiets zou je 
een f i l m moeten kunn"m maken, als je al die kindersnuitjes 
beki j kt. 
Toen \ Te naar huis gingen kregen alle kleuters nog iets mee 
en het fee s t was weer voorbij. Alleen was mijn klas zeer ver
onh raar di gd dat ze di e Woensda gmiddag niet op school moch ten 
komen, want ze vonden het veel te kort. Maar ' k was nu een
ma al op Woensdag jarig en dan is er dus niets aan te do en . 
] e vo l gende da g stond de poppeka st no g in de klas, die hadden 
we l aten s taan om hem dan we g te bergen. 
Eén va n ml n k leuters b lam Donderdagsmorgens naar me t oe , en 
zei heel di l omatiek ; " Juf, als je nu vanmorgen net doet of 
he t gistermiddag is, dan kun je v a ndaa g nog poppekast spelen 
en ~lebb en He t och nog twee keer feest ! JI 

Daar kon i k natuurlijk niet tegeno p en het gevolg was, da t 
het veer f eest Herd, met pop] ekast en traktatie . 
Bi j ' t e i nd ze i één van de j ongen s : ,,~ O Juf, al wou je dan 
gistermidda g n iet komen, nu h ebben \ 'le toch twee keer een he
l e 'ooel lol geha d ! !" 
11i j n verjaar dag ligt nu alweer e en ~aar weken in ' t verl eden 
en i k heb met op zet zo uitvoerig alles verteld om U een i n 
dru!{ te geven, hoe zo ' n ver jaardag nu bij ons gevierd wordt . 
He t "Tas een onvergetelijke dag voor mij, en alle lof en üulde 
voor mi jn twee leidsters en kwekel i ngen die zich zoveel moeite 
get r oos t hebben om dez e feestdag zo fantastisch en or i ginee l 
i n elkaar te zetten. I k ben twee dagen in het kamertje ver
bannen en heb van al le vo orbereidingen niets, maar dan ook 
ni ets gemerkt. Vroe g i k mijn kinderen ernaar, dan lacht en ze 
me ui t en stuurden me met een kluitje in het riet. 
Ook vil i k U, a ls ouders, nog hartelijk danken voor ' t grot e 
cadeau '\-la t il' , door Uw toedoen, van alle kleuters kr e eg . 
Nogmaa l s, het 'ol a s een onvergetelijke dag, die ik nooi t meer 
zal vergeten. 

ICIJ KAVOND i 

In Naar t a . s. ho pen vle vleer een kijka'-yond te houden, de da tum 

za l zi jn : DOJlIDERDAG 9 HAART van + half 7 tot half 9 . 

Houè.t U deze avond vast vrij voor Uw kleuter en voor ons ? 

I n ~let kran t j e va n Maart komen e r mee r bij zonde rhede n. 
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SPEELGOED EN ZEND I NG. 

Wij vinden het fijn, dat de meeste ouders elke maand h i ervoor 
iets willen geven. U weet dat het Zendingsgeld voor de Zen
ding is, voor de verschillende kerkgenootschappen. Van et 
speelgoed betalen we vooral papiermateriaal, voer voor onze 
v ogels en vissen en voor bijzondere gelegenheden. 
Een bijzondere g elegenheid zal bijv. komen vlak voor de grote 
vakantie . Wat dat zal worden, is voorlopig nog groot geheim. 
Onze vra ag is nu, wilt U Uw gift voor speelgoed en Zending 
duidelijk invullen o p de buitenkant van het sC 1001zakje? 
Veel ouders doen er wel wat extra bi j, maar vergeten het in 
te vullen en dan is h et voor ons zo lastig. Ja, doet U het? 
Bij voorbaat onze dank hiervoor! 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

HARJAN IS -fEER THUIS! 

Op Dinsdag 24 Januari, is Narjan \Teer uit het ziekenhuis 
t huis g e k omen. Ze moet nu tot 21 F ebruari thuis in het gips 
rusten. Nu willen \-le alle ouders en kleu ters hartelijk be
danken voor hun modeleven en voor de mooie anzic h tkaarten. 
Ook onze hartelijke dank aan h et Personeel voor ~un gebed en 
medeleven. 

De ouders van Marjan de Waard. 

- 0-0 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 

Ook wij willen hier nog iets aan toevoegen. Wij zijn erg 

blij, dat onze Hemelse Vader ~arjan ges paard ~e eft, nadat ze 

ongeveer een 'de ek voor Teerst een zeer ernstig ongeluk kreeg . 

De zorg van ouders en familie is zeer groot g evreest, maar ge

lukki g kunnen we nu zeggen dat alles vreer goed zal komen. 

Ook wij willen alle ouders b edanken voor de vele anzich ten 

die we haar mochten sturen. Het zal n og wel even duren voor 

ze weer op sc hool komt 311 daarom willen we vragen : Zullen we 

haar nog ~~n keer met een mooie kaart verrassen? 

Goeft U Uw kleuter dan een kaart mee met een postzegel van 

J 0,12 of 12 centen erbij, dan zorgen wij voor de rest. 

Onz e hartelijke dank hiervoor, 


Juffrouw Ronner. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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fijne verjaardag hebben gehad. 

toe. 

NIEUwS UIT KLAS 1 

Om te b eginnen willen we 	 Ineke Eijgel 5 Januari 

Petra Jansen 17 Januari 
Ineke v. Nes 5 Februari 

die jarig zlJn geweest nog heel hartelijk feliciteren. 
Aan alle prachtige cadeaus en verhalen hebben we gezien en 
g ehoord, dat jullie een 

We wensen 23 Februari Paultje Leenheer 
7 Februari Hansje Vrij hof 

die nog jarig worden een fijne dag 
J a, we hebben dit keer veel jarigen, 
maar ook nogal wat zieken, vooral 
1arjan met wie het gelukki g weer goed 
gaat en Paultje, die ook al zo lang 

• 1 •Zle .c lS. 

Al de ze k inderen wensen we een heel 

spoedig e beterscha) toe. 


+=+=+=+ =+=+~+=+=+ 

Heeft u g emerkt dat uw kind, niet 

zoveel eigengemaakte werkjes mee 

naar _lUi s neemt? 

Ja , a lles bewaren we voor de kijkavond. 

f1a ar ik Til hier graag iets van zeggen. 

Het gaat in de moderne kleutersc~ool niet om he t mooie werkje 

(waarvoor de helft de leidster aan gewerkt heeft) maar aan he t 

doelmat ig bezig zijn van de k leuter. 

Natuurlijk streven wij wel naar perfectie, maar altijd aange

past aan de leeftijd on het kind. 


TI an n~ de C~ristelijke versjes, die we geleerd hebben. 

1e Het 2e versje van Klo kje klinkt 

Bid en zing 
'Vlant geen ding, 
gaat er zonder bidden go ed 
Ieder kind dat God mint 
zingt Hem met een blij g emoed. 
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2e 	 De Heer is mlJn Herder 
Hij waa kt voo r mijn ziel 
Hij zal mij g el eiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan vTateren der rust. 

De andere niemre versj es : 

In de kamer staat een stoel 
~ie zal daar op gaan zitten 

Wiede-wiede-wiet. 
Ji j b en t het niet 
Jij bent het vrel 
~inge-linge-ling 

daar gaat de bel. 

:en : Arend Stokje, Arend Stokje 
heb je m'n k leine jongen 
niet gezien. 
Nee me e er, hij is weggelopen 
stilletjes in zijn bedje b ekropen. 

Toen \Te zelf probeerden de tekst te veranderen, bram Anneke 
o? het idee te zingen : 	 Heb je ml n rode biefstuk niet gezien 

Nee, meneer enz. 
stilletjes in zijn pannetje gekropen . 

;=================================================== ======= = 

Heeft u \Tel eens o pgemerkt, h oe leuk een kind reageert op 
een 	nieuvT leven in de natuur, vooral de lente weer in 
zicht i s . 
In 0 ze klas hebben we 	 kro
kusjes, die ze van bolletjes 
t ot 	 b loempjes h ebben zien 
groeien . Die ogen en de 
uitingen van verrassing waren 
iedere dag even leuk, en bij 
alle kinderen zo ec h t gemeend. 
Is het misschien een idee om 
de natuur en he t kind bij U 
thui s dichter bij elkaar te 
brengen ( doo r he t kin d 	 erop 
te wijzen) vooral in de komen
de l ent e, waari n alles 	ook jong is . 
8 	 Juffrouw Baay . 
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Nu a lle feestelijkheden zo ' n beetje achter d e rug zijn, werken 
we weer g ewoon verder. Het is U misschien wel opgevallen dat 
de kleuters in deze tijd weinig werkjes mee naar huis brengen. 
De reden h iervan is, dat we nu aan het werk zijn voor de ko
mende kijka vond. Wat we daarvo dor oen is natuurlijk diep ge
heim, dat begrijpt U wel ! 

Vriendelijk dank voor alle medewerking 
die U steeds toont, door de kleuters 
van alles mee te geven als Juf weer 
ergens om vraagt. 'v/at een mooie p laten, 
plantjes enz. hebben we {:;ekreg en ! 
Alle ) lantjes prijken in de vensterbank 
en de kleuters zijn e r e c~t trots op , 
we zullen h open dat ze het goed blijven 
doen. 

De kleurenfoto's van Lrinses Margriet 
zi j n in ~1et plakboek ge p lak t en de 
foto's ven Cees Verkerk han gen aan de 
pri ~wan~ 9 heel erg leuk ! 

Dan heb ik nog een verzoek. Als U lege plastic 
slagroomflesjes heeft ",ilt U ze dan alstublieft 
voor mij bewaren en ze aan de k leuters meegeven? 
Bij voorb a a t mijn da nk. 

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

ne~,!e liedjes : 

leerden 2 liedjes uit het boe k je v a n B. Berger : 
namelij k . /~~~~~ 

I nke linke le pelaar , wat heb je daar? 

Ben krul in m' n haar. 

Wat h eb je nog meer? 

Een h oed met een veer. 

Inke linke is een heer. 


: li j komen uit het Uorenl a nd 

en h ebben zwa rte oren. 

De zon die heeft ons bruingebran d 

e n daarom zijn wij Moren. 
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bes t a a n 
naam. 

gras s 
was. 
meer 

eer. 

De ze liedjes waren om te zingen, maar we leerden ook n og 
een ~ngels opzegversje : 

This is the church, 

this is the steaple. 

Open the door 

and you see the pe ople. 


Hierbij maken we met onze 
handen een kerk, de twee 
vijsvingers vormen de toren. 
Vraagt U maar eens a an UH 
k l euter h oe dat moet. 

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

Om mee te zingen in de kerk . :? salm 11 6 . 1 

God h eb i k lief wa~t die g etrouwe Heer 

h oort mijne stem, mijn smeking en mijn klagen. 

Hi j n e i gt zijn oor, Ik roep tot Hem al mijn dagen , 

Hij schenkt mij hulp , h i j redt mij keer op ke er . 


.!!9L~~E_ ander e e rbiedi g versje ; 

Kijl~ naar de sterren, kijk n a ar d e maan, 

Hij kent ze van verre , Hij geeft hun een baan. 

,iaar ook van jom! l e v en, we e t Hi j het 

en Hij wil je geven een doel en een 


Iüj k naar de bloemen, kijk naar het 

z e waren veel mooie r a l s Salomo eens 

Al s God ze gemaa k t h eeft , hoeve el t e 

wi l Hi j U bekleden met goedhei d en 
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])3 J RIG:;:;N van deze maand zijn : 

Februari - \h lly Manteau 

;r Roland Kögeler 

11 Gerard van Hal 
11 - Aika van Dijk 

- Els Visser 

Allemaal hartelij k gefeliciteerd 
en nog vele jaren ! 

H. van der Ven. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Allereerst de liedjes die ue deze maand leerden. 

Als g o _sdienstig liedje het volgende couplet van 

;!Grote God wij loven Uil 


Alles wat U prijzen kan, 

U de eeuwI g e ongeziene 

100ft Uw liefde en zingt er van 

Alle engelen die TI dienen, 

Ro e pen U, nooit lo v ensmoe 

Heil ig , he ili g , heili g , toe. 


Het volgende couplet van : " Er ruist langs de wolken :; 

Eens buigt zich ook alles voor Jezus in It stof, 

En engelen zingen vo or tdurend zijn lof. 

0, mocht en wij allen, om Jezus eens staan. 

Dan b ieven wij allen, de jubeltoon aan. 

Jezus , Jezus, Uw naam zij d ' eer. 

\Jant Gij zijt der mensen en engelen Heer. 


Twee gevone liedjes : In de kamer staat een stoel. 

In de kamer staat een stoel, 

''vie zal d aarop gaan zitten. 

\liedewied e,.fiet, jij b ent het niet 9 


Jij bent het 'del, tingelingeling , daar gaat de bel. 


Di t i s een s peelliedje wat in de kring ge s peeld wordt . 
11 



In den Haag daar woont een graaf . 

In den Haag daar wo ont een graaf, 
En zijn zoon heet J antj e. 
Als je vraa gt waar woont j e Pa, 
Dan wi js t hij met z in hand je, 
Me t zi j n vinger, en met zijn duim, 
Op zijn ho ed Qr a agt hi j een pluim, 
Aan zi jn arm een mandje , 
Dag mi jn l ieve Jant je ! 

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

De jarigen in de maand Jenua r i en F eàr~~r~_ 

5 J anuari He lleke Qe Wi t 6 j aar 
14 il Lou el la Doornheim 6 i ; 

18 i : J uf 
24 " George Djermor 6 11 

27 , j El ly Lagendijk 6 11 

28 0' llyanne Maa skant 6 ol 

4 Februari - Ar i e van derHee 
11 - Jacqueline Gr oeneweg . 

Hocht U nog oude s ierpot t en voor de pl anten en 0 gebruikte 
schot el t jes hebben st aan, dan z i j n we daar erg blij me e! 

Ook lege garenkl os j es (in verband met de k i j kavond) kunnen 
we go ed gebr u i ken! 

J uff r ouw Ronner • 

....oIij~...., ....-'._....~I" ' •••••, •• 
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