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1e beginnen met de herfstvakantie. 

diaandag 14 oktober a.s. is de eerste vakantiedag en dinsdag 22 ok

'~ :) ber komen we weer op school. 


i sschien vindt U het wel prettig om vast alle vakanties te weten, 
met het oog op uitstapjes e.d . 

Kerstvakantie 23 december '68 tlm 3 januari '69; 

? aasvakantie 3 tlm 11 april '69; 

Pinkstervakantie 26 mei t/m 2 juni '69. 

De zomervakantie begint op 30 juni '69, de einddatum is nog niet 

bekend. 

SINT NICOLAAS EN K ER ST. 

Het is nog wel vroeg, maar wij beginnen nu al 

met de voorbereidi ngen. 

Evenals andere j aren krijgen de kleuters een 

spaarpotje mee om in te sparen voor deze fees

ten. Er worden van gekocht: cadeaus, snop,P, 

alle onkost en voor St. Nicolaas, alle onkos

ten voor Kerst, enz., enz. U weet zelf hoe 

duur all es t eg enwoordig is, maar ondanks dat 

wi llen we onze kleuters onvergetelijke dagen 


bezorgen en ons verzoek aan U is, of U ons daarbij wilt 
helpen. De kleuters hebben vier weken de gelegenheid 
om in hun spaarpotje te sparen, zodat het niet ineens 
t e veel i s . Het streefbedrag is f 4.50 per kleuter, 
(het 2e kind uit eenzelfde gezin mag voor de helft). 
Maar meer dan dit bedrag is natuurlijk altijd van har
t e welkom. 

Wil t U Uw kleut er he t spaarpotj e weer meegeven tussen 11 en 15 no~ 
vember a.s.? Wij rekenen op Uw medewerking en zeggen U bij voor
baat vast hartelijk dank. 
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N~ de herfst- en wintermaanden \:Ieer beginnen/ /. ~~:::;_____ "'-,' 
wlllen we U vragen UN kleuter met te vroeg! /.' .,' ~~/<-::..-.:::--
naar school b? sturen. Tien minuten voor ; I I: ( '" _~__, 

school tijd, dus • s morgens 5 over half ' , <~\ \\~
negen en 's middags 10 voor half. 2 gaat \," -~ T:i\ 
de deur open en kunnen ze naar blnnen. \ ~ 

Wilt U ook a.u.b. laarzen, mutsen en I\ ' @
wanten merken, dat voorkomt verwisse- ", \ GIl. \ ~\ling, vooral met laarzen waar geen I " '\ ... 
naam in staat, hebben we vaak last. J"'\' 
Moeders, als U Uw kleuter op komt "'" ... I \ ~ 

halen en het is slecht weer en U /:,/ ' -, Vi { - ", ",_ 

bent te vroeg, wilt U dan a.u.b. ~ _ " ïr' 

ni et bui ten blijven staan? Belt / ' 

U even aan als de deur nog op slot zit, en wacht U dan binnen, er 

zijn speciaal banken waar U op kunt zitten en het is bovendien 

droog en warm op de gang. 


o PEN BAR E LES. 

Deze zal gehouden worden op 28, 29 en 31 oktober a.s. 
Op een openbare les kunt U zien wat wij op een dag altijd met de 
kleuters doen. Het wordt geen show waar we iets bijzonders doen, 
maar gewoon een morgen of middag van ver
tellen, zingen, spelen en werken. U ziet Komt jouw mama ook? 
dan de manier van werken van de leidsters 
en de kleuters en U krijgt er een idee van 
hoe dat nu al tijd gaat. U komt er gezellig 
bij zitten en observeert rustig hoe Uw 
kleuter zich gedraagt als hij of zij zo in 
de kl as bezig is. 
Als ze aan het werk zijn, loopt U maar eens 
de klas rond om hier en daar eens te kijken 
en een praatje te maken. 
De openbare les wordt gehouden op MAANDAG 
28 OKTOBER a.s. voor de derde klas van mej. 
Baay. 's Morg ens om 9 uur worden de rr.oeders 
verwacht, wiens achternaam begint met de 
letters A tlm M. 
's Middags om 1.45 uur (dus kv>/art voor 2) de moeders met de achter 
naam beginnend met de letters N t/m Z. 
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Op DINSDAG 29 OlaOBER a.s. is de tweede _klas aan de beurt van mej . 

Ronner. 

's Morgens om 9 uur voor de moeders met de achternaam A tlm K en 

's middags om 1.45 uur de moeders met de achternaam L tlm Z. 


DONDERDAG 31 OKTOBER a.s. is voor de moeders van de eerste kla s 

van mej. v.d. Ven. 

We verv/achten 's morgens om 9 uur de moeders met de achternaam be

ginnend A tlm M en 's middags om 1.45 uur de moeders wie hun ach

ternaam begint met N tlm Z. 


Mocht U op de voorgestelde tijd niet kunnen, wilt U ons dan even 

een berichtje geven, dan zullen we proberen met een ander te rui

len, want we willen wel graag, vooral voor de kleuters, dat .êlk 

moeders komen, ook vaders natuurlijk, misschien hebben ze wel net 

een vrije dag en als oma ook van de partij wil zijn, is ze natuur

lijk van harte welkom. 

's Morgens zal er koff i e geschonken worden en 's middags thee. Wij 

hopen dat U er geen bezwaar tegen heeft hiervoor een kleine ver

goeding te betalen, die U zelf mag bepalen. 

De openbare les is 's morgens om .t half elf en I smiddags om -.: 

kwart over drie afgelopen. 

Wij hopen dat U prettige uurtjes bij UoN kl~uter op onze school 


door zult brengen en dat U even opgetogen naar huis gaat als de 

kinderen. 


P.S. Wilt U a.u.b. geen kleine kinderen meenem8n? 

FEE S T. 

Op 12 oktober a.s. is juffrouw Ada jarig, uit de tweede klas. 
Haar verjaardag hopen we na de herfstvakantie te vieren. Dat zal 
dan weer het eerste grote feest na de zomervakanti e worden. 
We willen haar nu alvast van harte feliciteren. 

WAT OOEN WE MET JARIGE LEIDSTERS EN KWEKELINGEN.? 

Hierover wilde ik even iets vertellen voor de "nieuwe" rooeders. 
Als er een kwekeling jarig is, zouden we het prettig vinden als 
de kinderen van de kl as waarin zij werkt, iets mee brengen. Dat 
hoeft echt niet veel te zijn, een appel, sinaasappel, reep choco
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la , stukje zeep~ enz. Een kleinigheid is echt wel voldoende. 
Al s er een leidster jarig is, nemen haar kleuters geld mee voor 
een cadeau en de andere klassen ook een kleinigheid in natura. 
Als het hoofd jarig is, mogen alle kleuters van de hele school geld 
meenemen (dat is ~én van de voorrechten om hoofdleister te n~gen 
zijn), dat heeft heus niet veel te zijn, want vele kleintjes maken 
één grote. U weet nu hoe de gang van zaken hier is. Van de kleu
ters zult U dan wel horen, dat een verjaardag van een juf altijd 

verjaardagen vast weet. 

12 oktober juffrouw Ada 
18 januari 11 Ronner 

1117 maart Rosien 
112.4 april van der Ven 


28 april Henny
" 
1115 juni Baay 

12 augustus ti Irma 

een groots opgezet feest is. Misschien vindt U het leuk als U de 

U ziet, voorlopig kunnen we er weer tegen, wat feesten betreft. 

{$&~$&~&f~&f$&f$&f$&i$&i$&i$&i$&f$&f$&i$&i$&i$&f$&f$&f$&f$&X$&f$ 

SNOEP VERSTANDIG. EET EEN APPEL. 

Er wordt de laatste tijd veel geschreven over het snoepen van kin
deren op school. Ik kan mij voorstellen dat een kleuter het f antas
tisch vindt om met zijn verjaardag te 
trakteren op knotsen, spritsen, snoep
jes, toverballen, enz. 
Toch zou ik U willen vrag en of U niet 
iets and ers bedenken kunt. Natuurlijk 
weet ik, dat het voor veel ouders veel 
te duur is om met een verjaardag voor 
40 appels of sinaasappels te zorgen, 
maar wat denkt U van peentjes, radijs
jes, e.d. Het zou heus voor de kleu
ters een feest zijn zo'n traktatie te 
krijgen en het is veel gezonder. Er 
wordt tegenwoordig zo verschrikkelijk 
vee l gesnoept en als we nu met elkaar 
proberen daar verandering in te bren
gen, dan is dat ten goede van het kind. 
Wilt U toch snoep laten trakteren, geef dan een klein snoepje of 
een lekker kaakje 7 knotsen, spritsen, grote koeken e.d. kosten 
niet alleen veel geld, maar het komt ook Uw kind niet ten goede. 
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Geeft U ~v kleuter a.u.b. ook geen snoep of koekjes mee naar schoOl 
om zelf op te eten, het is voor de andere kleut ers niet prettig en 
bovendien helemaal niet nodig. 
Probeert U het ook thuis ••••• 

Snoep verstandig - eet een appel! 

WOENSDAG 25 SEPTEMBER 1968. 

Wij, de l ei dsters, kwamen op school e!î wisten elkaar te vertellen 
dat Prinses Eeatrix ( eindelijk) naar het ziekenhuis was gegaan de 
vorige avond. De radio stond al aan, al verwachtten we niet, dat 
het spoedig gebeuren zou~ 
Om h alf 9: Het medisch team is opgeroepen. Paniek, we vlogen naar 
de kast, vlag, wimpel, kleine vlagg en, 
sl ingers , all es klaar leggen in het ka
mertje. Zou het dan toch nog onder 
schooltijd gebeuren? 
Vijf over half 9: de kinderen komen 
naar binnen. Zitten, allemaal een 
krantje, tekening erop maken. Wij 
l iepen zenuwachtig heen en weer. 
Gingen de moeders nu maar weg, dan 
konden we de radio keihard aanz etten. 
Eindelijk alle ~oeders weg, deur van 
het kamertje open, radio keihard aan, 
klasdeuren open en maar spanning. Er klonk lekker pittige muziek. 
De kleuters werden ook zenu'IJachtig, stopte de muziek, dan klonk 
het in drie klassen: Jong ens, stil - luister •••• ! Grote stilte in 
de hele school , grote spanning, een diepe zucht, er klonk weer mu
ziek. ··Juf, ik heb de t ekening op het krantje af!" "Pak maar een 
ander tekenblaadje, ik moet luist 2ren naar de radio." 
Even later weer: "Stil allemaal jongens, hou je mond." Grote stil
te, grote spanning, een diepe zucht, en weer muziek. 
cn dan, tegen.:!: 10 uur, weer de muziek afgelopen, stil te, en een 
stem: ~.K.H. Prinses Beatrix heeft het leven geschonken aan een 
welgeschapen zoon!n 
Hoera, we h ebben weer een Prinsje!!! 
We wilden gaan schreeuwen, dansen, springen, maar daar klonk 
plechtstatig het Wilhelmus en ~Desten we nog even onze gevoelens 
onderdrukken. We vlogen naar de gang, jassen aan. 
De telefQon "ging drie, vier keer, 't was een moeder: "Juf, we heb
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ben een Prinsje." ·'Ja , ja, we weten het al, dank U weU" (Ik weet 

ni et mGer wie die ITDeders war en, maar dank U wel!). 

Met z'n allen naar buiten en d e vlag hijsen. Lekker hard zingen: 

In naam van Oranje, het is nu groot f eest, op Drakensteyn wappert 

de vlag!!! Ook~ Oranje Boven , Oran j e Boven, leve de nieuwe Prins. 

Een kleine kleuter snapte er allemaal niet veel van. Zc zong kei

hard: Leve Piet en Claus!!! 

Weer naar binnen, even bijkomen, opgesteld in de gang, vlaggen en 

.	slingers uitgedeeld en naar bui ten voor een optocht. We deden reu
ze ons best zo hard mogelijk te zingen. In i eder geval wisten toen 

all e mensen waar we langs kwamen dat er ·'iets" geboren was. Terug 

op school kregen alle kleuters nog een knots ter ere van het f eest 

en om kwart voor 12 gingen de kleuters opgewonden naar huis. Wi j 

vielen doodop in een stoel, wat een rr.orgen, wat een spanning, maar: 

wat leuk, dat we het op deze manier mee konden maken met alle kl u

ters. We hopen, dat ze dit niet vlug zullen vergeten. 


VER G E TEN •••• 

Vorige keer stelden we alle kwek elingen aan U voor, maar 'k ben er 
~~n vergeten, nl. Juffrouw Lia Kooyman. Ze is op de huishoudschoo l 

en komt elke donderdagmiddag bij ons op school om gezell i g rond te 

kijken, met alles mee te do en, spelletjes te doen, enz. 

We hopen dat zij ook een fijne tijd bij ons zal hebben. 


D. Ronner. 

Nieuw s U·lt de eerste klCJs. 
Deze keer beginnen we met de nieuwe liedjes. Eerst een eenvoudig 

gebedje, dat we op een even eenvoudige melodie zingen. 


Heer Jezus, wij bidden U samen, 

wilt U ons helpen Heer, 

om vrolijke , brandende lichtjes te zijn, 

die schijnen tot ~v eer. 

Amen. 


Een beetje ~Deilijker al is het VOlgende. 

U alleen, U loven wij, 

U loven wij, onze Heer, 

want U# naam, zo rijk van eer, 
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is tot onze vreugd nabij. 
M~n vertelt in heel het land 
al de wond'r en van uW hand. 

U kijkt er misschien zelf ook wel van op, hoe vlug die kleint j es 

de li edjes leren. Soms verh aspelen ze d e woord en een beetje vreemd, 

maar dat komt vanzelf we l goed. Nu nog een paar andere liedjes. 

Vooral di e versj es, waar beweging en bij gemaakt worden, zijn bij 

de kleine kleuters erg geliefd. We hebben al een aardig repertoire. 

Van mama leerden de meesten al: kl ap eens in je handjes. 

Nu kennen ze ook: 


Twee handjes op de tafel, 
twee handjes in je zij, 
twee handjes op je schouders, 
op je hoofdje allebei. 
Maak nu twee kleine vuisten, 
zo dik als je maar kan, 
daar mag j e mee gaan trommelen, 
van rombom, bom, bom, bom. 
De duimpjes zijn het dikste, 
de pinkjes zijn maar klein , 
nu ~Deten alle handjes 
weer op de rugjes zijn. 

Aan het laatste regeltje kunt U zien dat het al een oud versje is, 

want U weet wel dat we tegenwoordig de kleuters niet meer met de 

handjes op de rug laten zitten. 

Minstens zo oud, maar niet minder in trek is: 


In het bos daar staat een huis, 

hertje tuurde voor de ruit, 

kwam een haasj e aangesneld, 

klopte op de deur: 

"Hertje, hertje, help mij toch! 

Straks schiet mij de jager nog. ti 

"Haasje, haasje, kom maar hier, 

en reik mij de hand. AI 


Dat waren voor deze keer de liedjes, probeert U ze maar eens met 
CW zoontje of dochtertje te zingen. 
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Al s de kinderen van onze kl as naar de w.c. moeten, weten ze dat ze 

even moeten vragen aan de juffrouw of het mag. U begrijpt, dat dit 

voornamelijk is om niet uit het oog te verliezen, hoeveel kinderen 

er gaan en wié er gaat. 

Vooral bij de kleintjes geeft dit soms moeilijk- .. \'_ .
heden. Als er ~~n kind moet plassen, moet de // 

rest van de klas plotseling ook. Andere kinde- ~ 

r en vinden het enig om eens een uitstapje te \ 

maken en vr agen wel tien keer op een morgen: 

"Juffrouw, mag ik even.... enz." 

Zo kan het gebeuren dat ik zeg: "Nee, Piet, nu 
 I/ 

mo et je maar eens wachten, je bent net nog ge- I 

weest." Dit geeft ook weer aanleiding tot mis

verstand, want sommige kinderen denken dan; 

~~e mogen niet naar de w.c. n 


Als U weet dat UN kind door de een of andere 

oorzaak bijzonder vaak een plasje moet doen 

(door nervositeit, verkoudheid, of i.d.), dan bewijst U mlJ een 

grote dienst door het even t e zeggen. Op die manier kunnen misver

standen en ongelukjes voorkomen v/orden. 


DE JARIGEN. 


De eerste klas is nu ook voltallig. Drie kinderen 

kwamen er nog bij, namelijb Grieteke de Leeuw, 

Liane v.d. Burg en Charles Moonen. Grieteke en 

Liane zijn resp. 25 september en 30 september 4 

jaar geworden, Charles was al een poosje vier. 

Hartelijk gefeliciteerd en welkom in onze klas. 


Tot de volgende keer. 
 H. van der Ven. 

Ni~u\f'/s Uit klas IT, 
Veel nieLl\vs is er niet uit de tweede kla.s. We vierden de geboorte 
van Prins Friso, vierden Dierendag en verder ging alles· zijn gewo-· 
ne gangetje, 
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We leerden weer drie christelijke liedjes. 

Eens brachten de moeders hun kinderen tot Jezus, 

Toen spraken de discipelen: ga weg van de Heer. 

Maar Jezus zag ze henengaan en sprak ze 0 zo vriend'lijk aan. 

Laat, 0 laat de kinderen komen tot Mij. 


Want Ik zal ze ontvangen en in Mijn armen nemen, 

Ik zal der lammeren Herder zijn, 0 jaag ze niet van Mij. 

Elk kind dat Mij zijn hartje geeft, zal ik maken dat het seuwig 


leeft, 
Laat, 0 laat de kinderen komen tot Mij. 

Er gaat door alle landen een trouwe kindervriend, 

Geen oog kan Hem aanschouwen, maar Hij ziet ieder kind. 

De hemel is Zijn Vaderland, Hij is des Heren afgezant. 


Verder twee opzegversjes: 

Hompelt je en Pompeltie 

Hompelt je en Pompeitje, die klommen op een berg, 

Hompelt je was een kabouterman en Pompeltje een dwerg. 

Ze klommen h66g tot in het topje, 

En schudden, schudden met hun kopje, 

Toen z~ ze in de berg gekropen, 

En niemand zag ze ooit meer lopen. 

Ze slapen zoetjes op ~~n oor, 

Stil, stil, 'k geloof dat ik ze hoor! (slaapgeluidjes). 


Hompelt je en Pompeitje zijn onze duimen, doet U sens met de kleu

ters mee? 


De Oude Uileman. 


Opeens was de oude Uileman 

Zo stijf van reumatiek, 

Toen zei hij tot de Uilevrouw: 

"Ik ben zo vr~~~éééselijk ziek." 

"Nou man, trek dan je wollen sokken an, 

Ik heb er pas een paar gebreid, 

En boven in de kast geleid!" 

"Ach vrouw," zei toen de Uileman 

"Trek zèlf je wollen sokken an!!" 
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Een ver s ie 'an J'~- ~ 0ncl ag. 

Overal zij n diH G1 > di er en 
gruo t en kle i n. 

Het is vandaag ook dier end ag, 
Op het 

ziet. 

Maar zijn moeder komt net binnen 

En ziet daar de rakker staan. 

En ze zegt~ "Wil ji j dat laten , 

Straks ben jij een Di kke Daan!" 


Een hele lijst jarigen deze maand, wat een feest! 

2 okt . - Marion Pot 22 okt. - Joland a de Bors t 
ft It3 - Pet er v. Oorschot 23 - Nichole Broers 

ft8 •• - Janny Nugteren 23 - Ellen Wils chut 
8 - Ronaid Plaisier 25 - Henri v.d. Burg" " 

~ ? .. " ",- - Juffrouw Ada 27 - Ilse Borsten 
18 - Joh an v. Gend eren 

All en werden 5 j aar. 

EEN VERGISSING. 

De jarigen van augus t us en september werden geen 6, maar 5 jaar, 
mijn excuus voor deze vergissing. 

Tot de volg ende keer, 
D. Ronner. 

Nieu ws k los ill 
Het heeft dit keer niet lang geduurd, voor u weer wat van ons 
hoort. Vergeleken met de klas die ik vorig jaar had, is dit een 
heel andere klas. De oud e tweede klas was een kreatieve klas. He
le dagen konden ze verven, tekenen, enz. en het resultaat was vaak 
artistiek. Deze klas bekijkt alles veel verstandelijker. Zij kun
nen rustig een half uur naar een verhaal luisteren (als het hen 
maar wat te bieden heeft) en vragen dan nog: "Gaan we nu reken
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of ri jmspell et jes doen?" En als ze aan het werk zijn, gaat de kr e
ati vi teit met beredeneren en vragen gepaard (op kinderl i jk niveau 
uiteraard). Het i s een feest als de stapel A.A.-werkbladen te voor
schij n komt. (Dit enthousiasme zal waarschijnlijk zakken naarmate 
de 40e nadert ). Vorige week vertelde ik de kinderen die de pl ant
jes water geven, dat de vetplantjes niet iedere dag water nodi g 
hebben en probeerde uit te leggen waarom niet, totdat ik gestoord 
werd in mijn uitleg en een jongetje zei: "Juffrouw, iets snap ik 
niet, want planten ademen en leven van water en koolzuur en ade
men zuurstof uit , bi j ons is dat andersom, daarom is het zo gezo nd 
om i n de bossen te lopen. ti Nat uurlijk is dit aans eleerd, maar het 
ont houden bepaalt t och de belangstelling. 

Als christel i jk ver s j e leerden we: 

Blij klinken onze stemmen 
in tonen kl aar en rein, 
tot eer van onze Vader 
nu wij weer samen zijn. 
Of ' t winter is of lente 
in bossen, wei of dal, 
é6n stemme kl inkt ons tegen, 
hoort, God is overal, 
overal, overal, kind'ren zingt 
Zijn naam t er eer. 

Al Zijn wonderwer ken loven 

onze tro uwe Hemel - Heer. 


I n het vorIg e kr ant je ben i k helemaal de verjaardagen verg et en. I k 
hoop dat ni emand heel erg boos op me is en zal het proberen goed 
te maken door het nu nog in het krantje te zetten. Het waren: 
Peter-Bas Maaskant 1 augustus; Hanny Kuiper - 31 augustus. 

De j ar igen van deze maand, die wij een heel fijne dag toewensen, 
zi j n: Yvo nne v.d. Leer - 15 okt. Sonja Visser - 22 okt. 

Ell ie de Jong - 16 Kees v. Alphen - 22 ftft 

Robert Verheule - 18 ti Marj a Blaak - 25 •• 

Van Juffr ouw Hennie leerden we: 	 Ting, ting, ting, 
ringelingeling , 
bim, bam, bom, 
wij hangen in de Dom.Ver der : 


Waar i s het meISJE uit de Bosbooml aan? 

Zij heeft geen kousen en schoenen meer aan. 


Nu loopt zi j met blote benen, 

waarhenen zo allenen? 
 T. Baay. 


