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voor. 
er éé 

zal 
weer 

één mee, me t postzegel van 
t 0 , 1 2 (of geld ) en wij zorge 
voor de rest. 
Hartelij k dank voor 
king . 

ALLERLEI NIEffiIS 

De vakantie is weer voorbij en hi er Z1Jn we dan weer. 
Gelukkig mochten we alle kleuters weer in goede gezondheid 
ontvangen. Ernstige ziekte is er ni e t ge\?eest, ongelukken 
zijn er niet gebeurd. Dat is een groot echt en daar 
z i jn we hee l erg dankbaar 
Van onze "ouden 3e klas ligt 
Dat is J acqueline Groeneweg 
uit de ilitbJoemstraat. Ze is 
er g ziek geweest , maar knapt 
ge l ukkig weer fij n op. Ze ligt 
er nu al zeven weken en het 
nog ~lel even duren voor ze 
t hui,e komt . Nu hoort Jacqueline 
eigenl i j k ner ens meer bij. 
Van de kleutersc_.ool is ze af, 
op de Lagere School is ze nog 
niet geweest. Zullen wij haar 
nu eens gaan verrass en? Al ke 
U haar nie t , h& zou zo fijn 
zij n a ls we haa~ allemaal een 
kaart konden sturen. Geeft U 

HARTf 

O1;fZE NIEUï1E K1.f.EKEL IlTGEN. 

ij zult wel gemerkt hebben dat dat er heel wat z~n. 

van Juffrotnr Lia en Juffroul-r Frouwke, zijn er vier nieU\l 
gekomen, en wel ~ Juffrom·, Bep , Juff rouw !Iara, Juffrou~l Ar i na 
en Juffrouw Irma. Juffrom.,r Irma is twee j a ar geleden oo k 
een j aar bij ons geweest, du s dat is eigenlijk een oude 
bekende. Juffrouw Ingrid is er nog tot oktober, dan hoopt 
ze haar praktijk-examen te doen. 
lij wensen al deze ln/ekelingen van hieruit nog een hartelijk 

welkom toe. We hopen dat ze bij ons veel zullen leren en met 
veel plezier dit jaar bij ons door zullen brengen. 

====== = = ==~=========== = ============ ====== ==== = ==~===== = =~ = = 
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stappen onze 
zelfstandig d 
Wi l t U iets a 
l en on vl~agen 

NAALDHAKKEN. 

Vooral voor 
met nadruk ve 
wi lt lopen. D 
dat ,-li llen vl e 
onze school e 

kleuterschool binnen. 
n de leidster vertel 

dan bent U natuurlijk 

moeders van de nieuwe 
zoeken of U niet met naa 
ze veroorzaken nl. putje 
voorkomen, want we zijn 

\-lillen hem graag ook he 

\velkom. 

uters wil ik nog eens 
dhakken in onze gang 
in onze vloeren en 

llemaal erg trots op 
I mooi houden. 

DE KLEUTERS KU1f.i'TEN HET NU vJEER ALLEEN. 

De 1e klas is bijna weer vol. De eerste weken waren soms wat 
moeilijk, enkele kleuters huilden nog \vel eens, maar nu zijn 
we weer aardig gewend. Het is inder
daad een hele grote overgang voor deze Dag mama,kleintjes, zo van moeder thuis, dan 
de hele dag naar school. i k ga lek-
Nu we a llemaal 'Teer gewend zijn, ker alleenls pr eken we af (net zo als vorig 

j aar) dat de kleuters voortaan weer 

alleen naar binnen gaan. \-/e willen 

on ze kinderen graag een zo groot 

mogelijke mate van zelfstandigheid 

aanleren, waaronder dit a lle en naar 

binnen gaan ook valt . De kl eut er 

voel t zich dan a l groot, weet zelf 

zi j n kapstok a l, probeert (met onze 
 ,,
hul p ) zelf zi j n j as u i t te trekken , 

enz. Wi l t U on dan hiermee helpen? 

Vanaf maandag ,~~~~~~~~~s . ________
~ ~~~ 

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 

ONS HATERlAAL . 

Het gebeurt vooral 
kind zo verrukt is 
in hun zak stoppen 

in de 
van al 
om mee 

eerste klas 
dat mooie 
naar huis 

nog wel 
speelgoed, 
te nemen. 

eens, 
dat 

dat 
ze 

een 
iets 

Hacht U thuis iets vinden i n hun zak, wilt U het dan ,veer 
meegeven? Al is het maar één klein blok je of stuk je puz ze l , 
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het materiaal is da n nie t meer compleet en voor ons niet meer 

te gebru i ken. De kl eut ers wo r den er heus niet voor gestraft, 

"ant ik kan me indenken dat zoiets gebeurt, zonder dat een 

kleuter be1.mst iets weg wil pakken, i.;ant daarvoor zijn ze nog 

veel te jong. 

Wilt U ons hierbij ook helpen? 


ZE N]) I NG EN SPEELGOED. 

Dit staat ook vermeld. op de sciloolgeldzakjes. -lilt U dit zelf 
invullen? Het bedrag is vrij, U kunt du.s zelf be1Jalen wat U 
hiervoor missen wilt. Het zendingsgeld wordt verdeeld onder 
de verschillende kerkgenootschappen, het is dus niet voor 66n 
bepaalde kerk bedoeld. 
Het speelgoedgeld is ook erg belangrijk. Daar kopen we mate
riaal van, voer voor al onze dieren. ( .lij hebben totaal vier 
vissen en zeven vogels) enz. En in deze d\.ère tijd kun:'1.en iVe 
dit geld goed gebruiken. 

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

HEEL, HEEL VE}!J].. DA m:. 
Nou zou ik nog iets heel belangrijks vergeten. 
Alle moeders, die één of meer plantjes, die vogels of vissen 
voor ons in de vakantie verzorgd hebben: heel, heel har telijk 
dank. Het was de plantjes aan te zien 

een goede verzorging gehad hebben. 

En dan nog de grote schoonmaak! 

Daar denken we liever maar niet 

aan, een jaar gaat zo vlug, het 

staat zo we er voor de deur. 

Eén ding staat vast : als die moe

ders ons voor de vakantie niet ge

holpen hadden, waren we nóóit 
 \klaar gekomen. 

Die moeders, die ons hiolpen was

sen, boenen, poetsen, inpakkensenz., 

enz., zullen dit wol willen beämen. 

Hat Has het een oneindige bende! 

ft Klinkt niet zo mooi, maar ft 


vlas zo. 

Dank zij deze hulp kimmen ile er en vrijdagsmiddags om 3 uur 

stond alles keurig schoon en blinkend helder in de kasten en 


4 

http:kun:'1.en


was alles, werkelij - al het materiaal (ook van buiten) klaar. 

Ve sprongen een enor m gat in de lucht en zijn met een tevre~ 


den en voldaan gevoel uit elkaar gegaan om van de vakantie 

te genieten, dank zij Uw hulp. 

Heel, heel veel dank moeders,die ons geholpen hebben. 


Juffr. Ronner. 

1", klas in dit 
krantje komt. 
We zijn al aardig gewend, dit geldt niet alleen voor de 
kleuter, ~k voor mij. 
Het is ~n hele' overgang over te gaan op een 3e klas met 
grote kleuters, die je door en door kent, op een klas met 
allemaal kleintjes. 
Ze kunnen nog niets, weten niets enz. Het is allemaal wennen 
en a lles weer leren. De eerste week moest ik helemaal niet 
gek opkijken als er één in de wasbak plaste, inplaats van 
op de vr.e. of als er éón in z'n blote billetj es door de gang 
liep omdat z'n broek zo lastig omhoog ging, bf als er één in 
It kamertje liep te dwalen, omdat hij de klas niet we er kon 
vinden,enz., enz. Gelukkig zie je de humor er van in, anders 
wist je niet meer hoe je alles bij elkaar moest houden. 
liaar deze periode is weer voorbij en we beginnen zo lang
zamerhand al allerlei dingen te leren, zoals plakken, prik
l:en, enz. Het gaat al leuk en de kleuters zijn er trots op. 
~en paar moeders konden niet geloven, dat hun kind dit zelf 
gedaan had . Toch is het zo! Alles wat de kleuters mee naar 
huis nemen is he l emaal eigen werk. 
l k doen wel voor, helpen hier en daar, maar geven nooit werk 
mee, wat door Juf of een ander gemaakt is. 
U zult zien, over een p.aar r.'laanden kunnen ze al de leukste 
dingen maken. 
Oefening baart kunst en dat geldt op school ook. 

+++++-;-+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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HUISB:8Z0EK. 

Het is de bedoeling, dat ik bi j alle kleuters thuis eens op 
be zoek kom. Niet omdat i k wil pra ten oveî moeilijkheden met 
Uw kleuter, maar zo maar eens ge zellig een kletspraatje hou
den. Zo leer ik de moeders goed kennen, een klein beetje 
het milieu en van U'I kant kunt U de Juf van Uw kleuter le
ren kennen. TIi t i s voor een goed kontakt erg belangrijk. 
Van te voren geef ik Uw kind wel een briefje mee, dan merkt 
U het dus vanzelf wel. 

=========== 

Al zijn we nog maar kort op school, we leerden al 

ver sj es. 

Twee eerb i edige versjes: 


Blij, blij, m~n hartje is altijd blij, 

Want Jezus is een vriend van mij, 

Daarom is mijn jonge hartje altijd blij. 


=== ::::: ====::;::= 

Hoger dan de blamfe lucht n . 

Hoger dan de blamre l u chte 
En de 

Gewone liedjes. 

JJ i m bam, bi m b3.H, 0.11u 

Ik heb een heel 

Ik heb eon heel klein hondje~ 
' t Is zo zwart als roet. ~ 
' t Kan geon pootjes geven , 

Maar blaff en kan het goed. 

Variaties: poesje - miauwen 
muisje - piepen 
koetje loeien 
varkentje- knorren enz. 
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ONZE JAHIGEN. 

In augustus werden vier jaar: 

1 aug. - "?eter Bas r.1aaskan t , 
9 aug . - Kees Lagendijk, 

27 aug. - ~ a1.2rice Kruk, 
29 aug. - Hallie Keisri, 
30 aug . - Dian e KeIler. 

Omdat ze vier jaar werden, mochten ze ook bij ons op school 
komen. Allemaal nog heel hartelijk gefeliciteerd . 

Juffr. Ronner. 

= II = fr =t1 ==" = "'= 11 = I T = 11 =" = I1 = il= i: = i i = i l = 11 = i i == ;:=" = 11 ='1 = 1I = i j =~, = I ; =" = 11 ='; = ;'= tl = 

~~IEUWS UIT KL ASI I 
Van het jaar zi j n wij 
het die boven het stuk
je klas 11 kunnen zet .-ten. Onze klas heeft 
niet ge~eel de oude 
vorm. I n het beiin mis
ten we de andere kin- ____, 
deren wel, maar geIUk--j] 
ki g zi jn er weer leuke ~ 
vriendjes bijgekomen. 

TI 
KLAS 

/'// .,., 

G) 

/.-
' /~~~~~~~~y


========== ============------~~~~ 


Er is al drie keer feest gevierd en VleI voor : 

Pe ter Monster - 22 augustus, 

Hannie KUiPer~ 31 augustus, 

Adri Nugteren - 4 september, 

die jarig geweest zi " en verder zal Paula de Bruin 27 sep
tember haar verjaardag nog vie~en. 
'!i j wens en al de jarigen voor zover ze nog jarig moeten 
worden een fijne dag toe. 

======== 




/ 

) 

Versj es , di e we a l geleerd hebben, 


I n he t ,.,rater zwemt een vis. 

Meisje, weet je waar je moeder 

Een, twee, drie en vier, 

ga eens weg en kom eens hier. 

Vijf, zes, zeven , acht 

Eeis j e lief, dat had ik niet ge

dacht. 

========== 

Opzegversje : 

Antje ~(rokantje 


Vaar is je handje? 

Waar is je oortje? 

Dag m'n lieve Floortje. 


Als christelijk versje leerden we: 

God, die alles maa kte 

De lucht en It zonlicht blij 

De hemel, zee en aarde, 

~orgt ook voor mi j . 


Verder doen we onze uiterste best de nieuwe kinderen al 

on ze versjes te leren. 


Het was een groot verscl1i1, de kinderen die vorig j aar ang

stig , vaak huilend a an de eerste schooldag begon~en , k\,ramen 

nu pa rmantig de sc:1001 binnen alsof het hun ei.gendom ,;ras. 

Je verbaast je erover, dat de kleuter vanaf het eerste 0 en

blik weer tegen je pr aat a lsof er geen vakantie tussen ge

zeten heeft. 

Ook de nieu\.,re1ingen zullen gaml geheel gewend zijn. Zij be

zitten een aanpassingsvermogen, dat groot is. ~n voor hen is 

nu ook de eerste stap naar volwassenheid genomen. 

De kinderen, die naar de Lagere School gaan, krijgen geregeld 

een blad mee. Dit is een soort test om de schoolrijpheid te 

bepalen. I1 isschien wilt U de bladen bewaren, zodat ook U aan 

het eind van het jaar een overzicht heeft van de vorderingen 

van Uw kleuter. 
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Tens lotte nog iets, waar ik me eigenlijk voor schaam. 
vrat heb ik slecht voor de planten gezorgd., terwijl ik echt 
dacht mijn best gedaan te hebben, maar toen na de vakantie 
de planten de school binnenkwamen, zag ik hoe het eiGenlijk 
hoorde en zal het dan ook proberen te verbeteren. 
Alle ouders heel hartelijk bedankt, ook voor de zorg van de 
dieren en de prachtige kaarten die ik van U ontving. 

Juffromi Baa;)'. 

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 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOÖÜÖÖÖÖ 

NieUWS UIT 
'T~ lange zomervaka tie t zovrel voor de juf als voor 
d c ,.e ters nog om'renni school te gaan. 
D -j moet we!1nen aan d amenstelling van de klas, 
h e ieuv18 lokaal, de "n ters", enz., teri-rijl de 
kinderen ook nog" maar vre dO;~efeVing en 

~~:f:'~~t~tr e~;t! de~ kj. ~I\da
juffro~~, ' . voor d die ge,li 'k v~e ~:" 
ste naar de derde k~ k~ e k , ~t ze 
maal wel a~ar ~n de juf ge d ziJn en dat ze hete 
best naar z he en. Ze vinden het over het algemee n 
gei'leldi g , z" nu de "grootste" klas zijn : de derde ! 

Het materiaa ln deze klas is natuurlijk aangepast aan de 
groto kleuters; er zijn moeilijker puzzles, blokken~ozen en 
meer tel- en rekenspelletjes. 
In het begin komt het vaak voor, dat de kleuters hun eigen 
kunnen overschatten, met het gevolg dat de juf bij het op
ruimen van b.v. een puzzle, moet assisteren. 
Op de duur, als iedereen ingeburgerd is, zal dat wel niet 
meer nodig zijn. 
Voor de meeste kinderen is het een feest, dat ze nu ook 
A. A,-wer kbladen mogen doen, U weet wel, die bladen met 
denkspelletjes, geheugenoefeningen, telspell e tjes, enz. 
We hop~n voor volg ende zomervakantie 40 van deze vellen 
te doen, dus U zult er nog wel enige thuis te zien krijgen. 
Ik hoop dat dit laatste jaar op de kleuterschool voor de 
kleuters een pre ttig jaar zal zijn! 

~" =I i = " = " = 11 =n = i; = :, = 11 =" = "= "==" = 11 = 11 =11 = = 11 = ti ="=11 =11 =11 == 11 = 11 =ti =II =11 = 11 
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BEDANKT. 

Alle ouders, die zo uitstekend voor onze 
pl antjes gezorgd en niet minder keurig de 
poppekleertjes gewassen hebben, hartelijk 
dank! 
De poppen zitten er weer netjes bij en de 
plantjes staan t e pronken in de venster
bank. 

NIEUi1E LIEDJES. 
=============== 

Omdat de kinderen, die 
vorig jaar bij Juffrouw 
Baay zaten, andere vers
Jes kenden dan die uit de 
tweede klas, h~bben \V'e 
deze eerste weken 
lijk bezig gehouden met 
repeteren van de bekende 
christelijke liedjes. 
Helemaal nieuw voor de voor

malige eerstekl assertjes 
was het volgende moderne gezang : 

ons 
voorname

het 

Komt laat ons samen zingen 
tot 	God, die alles schiep, 

bloemen, vissen, vogels 
niets tot leven riep. 
nevels al s een sluier 

de groene weide tooit, 
en dau,"1 als paarlen droppels 
over de velden strooit. 

(IJe zingen dit op de melodie van 
het U waarschijnlijk wel bekende 
lied: Die winter is vergangen). 

============= 
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-----------

Ook leerden we het eerste ged~elte van een nieuw lied: 

Door de wereld gaat een woord 
en het drij f t de mensen voort: 
"Breek Uw t ent op, ga op reis 
naar h et land, da t Ik u \\i-ij s. 11 

0-0..0-0-0- 0-0 

~ en vrolijk liedje uit 
het boekje van Bert 
Berger luidt als volgt: 

Op de t oren van s tavoren 
staa t een haan en die 

kijkt naar de ma an 
staat een haan en die 

kijkt naar de zon. 
h lle kippetjes die val

len om. 

Als we dit zingen, ver
anderen alle kinderen 
aan het eind van het 
liedje plotseling in 
kippetjes, die onder 
veel gelach oBvallen. 
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 

Over een poosje hoop ik weer te beginnen met het afleggen 

van bezoekjes bij de kleuters. 

ilomenteel heb ik daar nog geen tijd voor, want zoal s U mis

schien gehool~d hebt, ben ik pas verhuisd naar een niem-le 

.rijk van Zvrijndrecht , Koekoekstraat 56. 

De meesten van U weten \'lel uit ervaring .rat een rommel ver

huizen met zich brengt! 


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

+ + + + + + + + + 


+ + + + + + + 

+ + + + + 


+ + + 
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DE JAHIGEN . 

\le hebben deze keer maar t wee jarigen en alleen in de maand 
augustus . 


17 augustus lartin ~ d. Blom, 

26 augustus Gerie Djermor. 


l ~artin en Gerie: hartelijk gefeliciteerd en nog vele jaren. 

H. van der Ven. 
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