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ALLERLEI lHEUVJS 

Da t is de ze keer heel wat. We zullen maar met het begin be
ginnen. Als ik dit schrijf is ~et 15 April. Op Drakensteijn 
is nog niets gebeurd, we zitten vol spanning te wachten o~ 

school. Alles voor het grote feest is klaar, alleen de be
schuit !:loet nog 
gesmeerd worden, 
dat kan nu eenmaal 
niet van te voren. 
U heeft a llemaal 
een briefje gehad 
wat en hoe het 
zal gaan op 
Behaal als er 
een pr insje of 
prinsesje ge
boren Ttlordt. 
De bedoeling 
is : een groot 
feest met pop- ~~~~-
pekast, op
tocht (en 
maar hopen 
op mooi 
weer ! ), 
beschuit 
en dan naar 
huis. v.[e hopen 
maar dat het 
onder school
ti j d gebeurt 
dan kunnen we 
de kleuters 
direct i n dit 
grot e feest 
betrekken, 
wan t zoiets maak . maar 
~~n keer in je leven op de 
kleuterschool mee. Nis s chien t ebben we het feest al gehad. 
als U dit krantje leest, maar dan heeft U de verhalen a l van 
UH !cleuter gehoord. 'de leerden met de hele school een lied 
voor deze gebeurtenis, wat we hier ook op willen schrijven. 
Het is door ons zelf in elkaar gezet, en om het enigszins op 
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rlJm te krijgen is het wel niet helemaal vol gens de regels 
der kunst , maar het plezier is er niet minder om. 
De wijs is: In naam van Oranje doe open de poort! 

In naam van Oranje, het is nu groot feest, 
Op Drakensteijn wappert de vlag . 
1IIe gaan feesten zoals het nog n ooit is geiveest 
Ue vieren een prachtige dag. 
Een prinsesje (prinsje) is geboren op Drakensteijn, 
Dat vi nden de kinderen in Holland zO fijn 
We zingen, we springen, en roepen hiep hoera, 
En lopen elkaar met de vlaggetjes na. 

De mensen in Holland die zij n nu blij, 
Ze lachten elkaar all 1 maal toe 
Het is nu in Holland één groot feest, 
Ue worden van 't feesten niet moe. 
Oran je gaat boven en rood, wit , blauw 
Vertel he t a an ieder en zeg het gauw 
We zingen voor ' t prinsesje (prinsje) van Neder l and 
En dansen nu rond hand i n hand. 

N OG MEE ti FEE ST! 

'Ie b l ijven doorga an me t f eesten. Donderdagmiddag 20 April 

hoopt J uffro U1'T Lia haar verj aardag te viere:'l op onze school. 

I1aandag 24 April is Juffrouw van der Ven jarig en dat be 

t e~ent ook weer een hele dag groot f eest. 

Dit is no g niet genoeg, wan t op Vrijdagmiddag 26 Nei hoo pt 

J uf f r ouw F~ouwke ha ar verjaardag te vieren. 

Dat is dus heel wa t en ik Hil graag nog vrat over de gang van 

zaken ve r tellen wat betreft de cadeautjes. 
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Vroeger deden we het zo, 
iets meebrachten. Daar zijn \Te 
nu van afgestapt. 
Als de hoofdleidster jarig 
is mogen alle kleuters 
geld meebrengen, wat be
slist niet veel hoeft te 
zijn, maar vele kleintjes 
maken één grote. 
Als er een leidster jarig is, brengt 
alleen die klas van de 
geld mee, de kleuters van 
klassen mogen na tuurlijl-c: 
heidje in natura meenemen. 
beslist niet veel te zijn. Een reep 
een appel of sinaasappel leuk verpakt 
We willen U beslist niet op kosten 
de kleuters zo leuk om iet s te 
zoveel te kosten. 
Als er kviekelingen jarig zijn Hordt 
maar het is leuk als de kinderen 

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

SCHOOLREISJE 
Ja, dat gaat dit jaar ook weer 
die dit jaar naar de grote school 
hele 3e klas en 19 kleuters uit klas 
Het reisdoel is weer :Diergaarde Blijdorp in Rotterdam , 
we met de dubbeldekker naar toe 
al een enorm ding is. Nu komen de 

De dag is: DONDERDAG 11 HEI 
a.s. De kleuters komen om 

9.00 uur op school en we ver

trekken om half 10 . 

Om half 4 k~,7ê weer terug. 

Wilt U Uw kleuter brood mee

geven voor tussen de middag, 

drinken hoeft niet, daar wordt 

door ons voor gezorgd. 

U h..'Lmt ook fruit meegeven, zo

als : banaan, appel, sinaassppel. 
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dat alle kinderen 
6j) 

~\ 

jarige leidste 
de andere 

een kleinig-
Dit hoeft / 

chocola, rolletje drop, 
e.d. 

jagen, maar het is voor 
geven en het hoeft ec _t niet 

er geen geld gevraagd, 
een kleinigheidje meebrengen. 

gebeuren, met alle kleuters 
zullen gaan. Dat is de 

2 . 
'.-laar 

zullen gaan, vlat natuurli jk 
verdere mededelingen. 
~ 

~ /1 

ï I J 
I 
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Indie n U een sinaasappel meegeeft, wilt U hem dan afgepeld 
en i n s t uk j e s in een p lastiek zakje doen, want het is voor 
ons niet te doen dat voor de kleuteTs te verzorgen. 
De kinderen mogen snoep meebrengen, maar dat wordt door ons 
verzameld. Iedere leidster krij gt dan een grote zak mee om 
uit te delen. Dit doen we, om misselijkheid te voorkomen. 
lIil t U dit allemaal in een tasje doen met de naam van U\oT 
kleuter er op? 
He gaan in totaal met 6 leidsters mee, dus Uw kleuter is in 
goede handen. De kosten zijn f 3,25 per kleuter en \oTe hopen 
da t di t voor U geen bezwaar zal zijn. Mocht dit we l het ge 
val zijn, komt U dan even bij ons, dan zullen we daar wel 
een oplossing voor vinden, want het zou heel jammer zijn 
als een kleuter om deze reden niet mee zou kunnen. 
Wi j ho ~en dat U Uw kleuter deze dag aan ons toe wilt ver
trouwen, vrij beseff en onze verantwoordelijk~1eid en zullen 
ons u iterst e best doen goed op Uw kleuter te passen. 
We hopen, dat deze dag a l s afsluiting van de kleuterschool
periode een heerl ij ke plezierige dag zal worden di e Uw kl eu
ter nooit meer zal vergeten. 
Op 25 April krij gen deze kleuters een za kje mee waarin U het 
geld mee terug kunt geven. 

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

Vakan tie en vrije dogen 
De Pinkstervakantie is dit jaar van 15 t/m 22 Mei a . s. 

15 Hei is dus de eerste vakantiedag en Dinsdag 23 l'1ei komen 

vle weer op school terug . Op Hemelvaartsdag 4 11ei hebben we 

vr i j en ook Vrijda e.:. 5 Me i, de dag erna. 

Haandag 1 ~lei, de dag waarop Nederland koninginnedag viert 

hebben we de hel e dag vrij . 


Het is n og '\rlel geen grote vakantie, maar verschillende ouders 

hebben, in verband met va kant ieplannen, ons gevraagd wanneer 

die za l zi jn . De 1e vakant ieda g is 29 Juni en Donderdag 10 

Au gustus hopen we weer op school te komen. 


Dinsdag 27 Juni is er iets bi jzonders op school voor a lle 

kleuters , we vertellen a lleen de datum ma ar , de rest ia nog 

geh e im , dat komt in het krantje van begin Juni a . s . 

Ee t eni ge wat 'lrT e kunnen zeggen is, dat het een fant as t i s che 

dag voor Uw kleuter zal worden. 


-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

5 



6 

Harjan de Waard is gelukkig weer Oj) school. Na ruim 4t maand 
is ze weer in ons midden. We zijn voor haar en voor haar 
ouders blij, dat ze weer als een gezonde en blijde kleuter 
bij ons kan zijn. 
Piet van Vare, uit klas 3, heeft ook een paar dagen in het 
ziekenhuis gelegen voor een kleine ogeratie. Gelukkig is hij 
nu ook weer beter en op school, waar we heel blij om zijn. 
Pico Lagendijk uit klas 3 ligt alweer twee weken in het 
ziekenhuis. Dat was '-leer een teleurstelling voor hem, "mnt 
nog geen jaar geleden lag hij er ook 9 weken. Gelukkig gaat 
hij weer vooruit en we hopen, dat het dit keer niet zo lang 
zal duren. Op 10 April vierde hij in het ziekeniluis zijn 6e 
verjaardag. De 3e klas had voor deze gelegenheid een teken
'boek samengesteld "laarin ze allemaal een jarige Pico in 'bed 
met de dokter en zuster tekenden. Daar heeft hij heel veel 
plezier om gehad. 
Arjan de Boer uit klas 2 heeft twee weken moeten rusten met 
een ~1ersenschudding. Hij knapt al ',·reer op en k2.n al weer lek
ker in de zon wandelen. 
Alle ouders hartelijk dank voor de kaarten die we de zieken 
konden sturen en we wensen al onze zieken van harte beterscha~ . 

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

We willen alle ouders die de poppewas voor school verzorgd 
hebben hiervoor hartelijk danken. l t Zag er allemaal weer 
keurig verzorgd uit. Ook hartelijk dank voor It verzorgen 
van onze vogels en vissen. 
Voor de Pinkstervakantie hoeft er niet gewassen te worden 
maar wel willen we weer onze dieren uitlenen. Mogen we dan 
ook weer op U re kenen? 

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

~og één mededeling. 

De dag van het schoolreisje, 11 Me i heb'ben de kleuters die 
niet mee gaan, de hele da:§,' vrij. 

Tot de volgende keer, 

Juffrouw Ronner. 

-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



NIEUwS UIT KLAS 1 

We luiden dit stukje weer feestelijk in met de jarigen: 

8 April - Pe-cra de l1an 

1 1 April - Ronald Puszlcar 

26 April - Arie v. Leenen 

27 April - Esther Eezemer 

17 j'l ei - Astrid v.d. Zalm 

19 Nei - Henri Stiksma 

26 11ei Yvonne v . It Zelfde 


I k _ ~O p dat jullie een ~eel fijne 
daG zult hebben en van de kinderen, 
die a l jarig zijn geweest, weet ik 
dat het een prachtige verjaardag is 
geweest. 

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

Als christelijk liedje leerden we in het begin van deze 
maand een Paasgezang 

Christus onze Heer verrees 
Halleluja 
Heilige dag n a ang st en vrees 
Halleluja 
Die ten dode ging aan It kruis 
Halleluja 
Bracht ons in Gods vrijheid thuis 
Halleluj a . 

En al s 2 e vers 

Grote God wij loven U 
Heer 0 ster k ste aller sterken 
Heel de wereld bui g t voor U 
en bewondert uwe werken 
die Gi j waa rt ten allen tijd 
blijft Gij oo k in eemli gheid , 

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

Niet alleen 0' Drakensteijn stijgt de spanning , maar ook bij 
ons in de klas. Al les is klaar voor een schitterend feest 
met muziek, zang en heel veel meer. Maar wat9 dat vertellen 
we nog niet. 7 



We hebben ook nog een gewoon versje geleerd: 

Boer, boer, boer 

J e benen van de vloer. 

Ploe gen, ploegen 

de boer moet plo egen 

boer, boer, boer 

Je benen van de vloer. 


Doet u dit versje eens i n de kamer 
samen met U vl kleuter, métar dan 1'1el 
op he t juiste moment de benen van 
de vloer. 

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

Marjan is weer op s chool en dat is ook een fe est geveest. 

We zijn allemaal blij dat ook zij er nu weer geHoon b ij hoort. 

Alleen, ja, wij hebben natuurlijk niet zoveel laarten als 

Marjan, maar wij mogen ze Rllemaal bekijken en dat is ook 

lëuk. 


Na de paasvakantie zijn we "leer ~l 


hard aan het werk gegaan, en ;/ r (lIj 

U weet natuurlijk wel ') {" \ 1 vl;v7-....:...----....-' \ 

waarvoor ..• • j uist, I \ '> ()1 Yvvl.l~vvl..I~ 


voor de a anst aande r ,l ( { :: (.,V~ ,jYVI..I~~
~ v. 

blijde gebeurtenis r J f) j.J~v ~ vV v ~~ 
op Drakensteijn. ( () , 

j 

r I v c,v y v 8 ~ (;j ~~ :~v-.J~..J' I y '- ..., '-./1,./ v " .....
\/e hebben deftige J. , ! (~ v '-' v u ~ ':5 ~ ';:f ,...) '"" 


feesth~eden gemaakt 1 I ;,. f ~.J \\ IY m m rh r:n SI 

bovend~en nog vuur- '0\. r , ~ ""!IJ .m UJ m 

pijl en en mooi e ' ~ ( I} 111 m m al EB rIJ U}

wiegj es . In de klas 1 ( )1 ~~ ~ 

ziet TI veel rood- \ r \I ' ft} EO m m 

"Ti t- blamre slingers ;' { !E III ru rIl 

hangen , die "\ole met \ Ef1 ffi 

vereende krachten ~~ 

gel)lakt hebben . ( 
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Elders in onze krant kunt U het 1Ilied" 
lezen dat we met de hele school luid
keels jubelen. 
Dank z~ de woorden en de fijne melodie 
is het direct een "top-hi til geVlorden~ 

we zingen het dan ook bijna de hele dag. 
U begrijpt zeker vTel dat plaatjes, die 
betrekking hebben op de nieuwe Oranje
telg, weer zeer welkom zijn. 

Gelulddg is het '\Teer nu zover o};l geknapt dat we bui ten kunnen 
adelen . De kleuters zijn erg blij dat ze nu weer in de ge
legenheid zijn te klimmen, te glijden, met de kruhragens te 
rijden, te sc hommelen enz. 
De zandbak gebruiken vle nu no g niet, dat is nog een beet j e 
te koud en het zand is nog te nat. 
U hebt misschien wel gemerkt, of anders zult U het nog wel 
merken dat U,,, kind niet zo er g schoon meer is, als het thuis 
komt. Dat is onvermijdelijk ; als de kleuters in het vuur van 
hun _spel zijn, hebben ze geen tijd om aan hun kleding te denken. 
Daarom is het verstandig als U Uw zoontje of dochtertje niet 
hun zondagse of beste broekje respectievelijk jurkje aangeeft, 
maar iets stevigs, dat tegen een stootje kan en dat goed kan 
"Tarden g-eYlassen. 
Dat voorkomt verdrietige kleuters en boze moeders. 

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

NIEUUE .LIEDJES 

vle leerden een heel moeilijk e erbiedig vers 9 namelijk: 

Christus onze Heer verrees! Halleluja 

Heili ge dag na angst en vrees. Halleluja 

Die ten dode ging aan rt kruis, Halleluja 

Era cht ons in Gods vrij heid thuis. Halleluj a . 


Maar Zijn lijden en Zijn strijd, Halleluja 

Heeft verzoening ons bereidt. Halleluja 

Nu is Hij der heem \ len Heer, Halleluja 

Engl len juub 1len Hem ter eer. Halleluja. 
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gezicht en nanden t 

heuvels 
en 

toe, 

En oo k nog: 

Op bergen en in dalen, ja overal is God! 
Haar Hij ook immer d.,alen, of toeven~ daar is God. 
aar mlJn gedachten zweven of stij ·en, daar is God 

Omlaag en hoog verheven, ja overal is God. 

We leerden een leuk liedje : 

A.B.C. holle~i dolle~i dee 
Ro l leki dolleki dot 
deksel op de pot. 

Een klein verhaaltje om op te zeggen leerden we ook, hierbij 
maken we allerlei bewegingen" 

Een Indiaan, rood van 

liep over een kronkelweggetje. 

Toen bram hij bij tl/ee 

Hij klom de ene heuvel op 

wat zag hij daar?? 

Tvlee buffels! 

Rij pakte z ' n pijl, hij pakte 

en schoot de ene buffel dood. 

Rij holde er vlug naar 

hakte de buffel in stukken 

a t èm lekker op 

en ging weer naar huis. 


DE J AR I GEN VAn APRIL E - NEl ZIJN ; 

9 April - Gertje Nugteren 

12 April - Corrie Jongeleen 

21 April - JuffroU\r Lia 

24 April - Juffrouw van der Ven 

26 lei - Arjal1 den Boer 


Allemaal gefeliciteerd! Hat zullen we deze maand fee sten zeg ! 

Juffrouw van der Ven.10 



NIEUWS UIT KLAS 3 

\r/e beginnen eerst met onze jarigen ; 

4 April - Ilarry van de Poel 

10 April - Pico Lagenclijk 

20 April - J a.nl1.~r Huisman 

24 April - Narja Smit 


3 Nei - Henk Verveer 
5 Mei - Jeroen van Eindhoven 


10 Hei - Jantineke l1aaskant 

14 j' ei - Anita de =~uijter. 


Zij z~Jn a llemaal 6 jaar gm-rorden, of zullen hun 6e verjaar
dag nog vieren. Hiep hiep hoeral 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-t-++++++ 

We leerden als eerbiedig versje Psalm 100 : 1 en 4 

Juicht aarde, juicht alom den Heer, 

Dient God met blijdschap , geeft Hem eer. 

Komt, nadert voor zijn aangezicht, 

Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 


Want goedertieren is de Heer, 

Zijn goedheid eindigt nimmermeer, 

Zijn trouwen ....raarheid noudt haar kracht, 

Tot in het laatste nageslacht. 


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

Tuee leuke liedjes: 

In het water zwemt een vis 

In het Hater z....remt een vis 

~eisje weet je waar je moeder 

Eén, twee , drie en vier 

Ga eens Heg en kom eens hier 

Vijf, zes, zeven, acht, 

Meisjelief dat had je niet gedacht. 




Ze e;: moeder I'raar is J an i 

Zeg moeder, is J an, Daarginde:c, daarginder 1~.aar 
1 • ,Zeg moeder , waar is J an , Daarginder komt _uJ an •. 

i-laa r is hi j dan ge,...ee s t , bij Tante, bij Tan te , 

'iaar i s hij dan ge1;leést, bij Tante op het f eest. 


Wa t heeft hij daar aehad, een koekje, een koek je, 

ï at heef t hi j daar gehad, een koekje met een gat . 


lat kreeg hi j daar nog na, een kopj e, e en lcopje 1 


Ha t kreeg hi j daar no g na, een kopje chocola. 


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

Denkt U a an ons schoolrei s j e op DONDElI-DAG, 1 1 lire!'? 
Dit wordt voor onze klas een echt afscheidsfeest. Nog een 
paar maandjes en deze kl auters zul l en voorgoe d on ze school 
verlat en en da t za l een hele stap zijn. 
Wi j hopen deze l a a t s t e twee maanden no g veel plezier te 
hebben met onze ki nderen en hopen , dat ze deze kl eutersc 001

per i ode nie t gauw zullen vergeten. 
Begin Juni zu lt U he t laatste krantje krijgen me t de laats t e 
berichten voor de vakantie van de Kinderkaravaan . 

Juffr ouw Ronner . 
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