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ALLeRLEI NIEUWS 

We willen eerst beginnen met een verantwoording 

van het geld dat de kleuters in de spaarpotjes 

meenamen. 

We ontvingen totaal van · alle klassen _____ _ 

We gaven uit: 

Cadeaus voor St. Nicolaas f. 263,28 
1tSnoep voor St. Nicolaas 130,90 

Boekjes voor kerstfeest ., 69,30 
OlSinaasappels kerst 20,-.,Kerstboom + losse takken 17,50 

Kerstversierselen - lint e.d. 57,90" 
Huur van de stoelen 35,-" 

·11Koffie, koekjes e.d. 38~65 

Totaal f. 632,53 63~,53 

Over f. 17,94 

Dit geld is in de spaarpot gegaan voor de projektor die we willen 
kopen. Hartelijk dank aan U, dat wij dit allemaal konden doen. 

"""""""""""""""", 
ST. NICOLAAS EN KERSTFEEST. 

Deze drukte is al weer lang voorbij. Aan de ene kant zeggen we: 
Gelukkig, maar aan de andere kant is deze tijd eigenlijk de leuk
ste en fijnste van een heel kleuterschooljaar. 
Het is allemaal weer goed gegaan. St. Nicolaas werd uitbundig ge
vierd en ook vele moeders met kleintjes rrochten dit feest even 
proefen. 't Was een lekkere volle boel, maar reuze gezellig. Ook 
St. Nicolaas had er reuze plezier in (dat hebt U vast wel gemerkt) 
en hij heeft gezegd zich al op 't volgende feest te verheugen. 
Het kerstfeest was ook fijn. Het deed ons weer goed dat er zoveel 
ouders kwamen. Hartelijk dank, dat U Uw belangstelling opnieuw ge
toond hebt. NIet 't kerstfeest liep de tijd wat uit. Zoiets kan 
natuurlijk altijd gebeuTen, maar we proberen ons altijd aan het 
schema te houden. Onze excuses dat het ditmaal wel zo gebeurde en 
we hopen dat U, bijvoorbeeld in verband met oppas, niet voor pro. 
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blemen kwam te staan. Maar bovenal hopen we dat niet alleen de 
kleuters, maar ook U een onvergetelijke middag of avond heeft ge
had. 

"""""""""""""""'" 
K IJK A V 0 N D. 

De kijkavond begint al weer dichterbij te komen. Meestal hebben 
we die in februari, maar we hebben besloten voorlopig lekker kalm 
aan te doen. De kinderen hebben in november en december al zoveel 
gedaan, dat we niet direkt na de kerstvakantie weer volop wilden 
beginnen. We hebben immers alle tijd. 
Voorlopig hebben we nu de kijkavond gepland voor eind maart, be
gin april ~ maar dat krijgt U nog wel uitgebreid te horen. 

"""""""""""""""'" 
MELK K A ART E N. 

Moeders, wilt U als-'t-U-blieft de melkkaarten a an het beqin v an 

de week meeg e,!:~n? Als U het nu voor gewoonte houdt bijvoorbeeld 

elke maandag de kaart mee te geven, dan hoeve n wij niet steeds aan 

het eind v an de week te vragen. 

Is Uw kleut er ziek, wilt U de kaart dan me eg even aan die kleuter, 

die de melk komt brengen? Onze dûnk hiervoor. 


""""""""""'~""""'?, 

PRO J ~~. 

Op het kerstfeest kreeg ik van een vaè1er, - die ·niet -genoemd wil 
worden, f . 10,-- voor de projektore Hartelijk d ank hiervoor. 
Wat deze projektor betreft hebben we ook een verzoek. We zijn er 
nog wel niet , wat geld betreft, maar we zijn reeds op zoek en dat 
is heel moeilijko Vïj moeten nL, een projektor hebben, niet voor 
di a 's , maar voor f ilmstrips~ Dus 201n geval waar je een rolletje 
aa n de ene kant moet zetten en aan de andere k ant met je hand 
st eeds om moet draaien. Nu zijn deze projektors heel moeilijk in 
een gewone zaak te kopen e~ is ons verzoek: welke vader kan ons 
oe n tip geven wa ar we zo ~ n filmst rip-projektor kunnen kopen? Mis
schien werkt U in z0 7n zaak of heeft U kennis aan iemand die in 
zo'n za ak werkt, of r'.1isschien \.'leet U we l iemand~ die zo'n projek
t or heeft liggen en hem ons wil verkopen. Doet U Uw best eens voor 
ons v ader s , als dat in Uw verrrDgen ligt? Alvast onze dank. 

e """~""""""""""",, , 
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Lf!.TEN WE NIET 'IEER 	 VERGETEN ••• 

alle moeders te bedanken die in de kerstvakan
Ir\, <IJ ... 

o..N;::>tie voor onze dieren hebben gezorgd en onze 
r-I :J 
''; QJ'r;)poppev<Jas en verf schorten weer lekker hebben 
.r") H :B 

gewassen. Het zag er allemaal weer piekfijn (f) 

f-! Ol
I 01.';uit. p"CUr-l 

r-I . 3: r-I . 
''; <J) 
.r") N 
01 +' Q) 

f-!" Ol 
1 CG EEN VERZOEK. 

Wij verbazen ons soms over het feit dat sommiye kleuters al tijd 
zoveel speelgoed mee naar schoo 1 nemen. Auto I s ~ poppen, boeken~ 

puzzels~ enz. enz. 
<ï~ We hebben eC.hter op school speelgoed en materiaal te 

t, · .,.. ...... over en het is dus beslist niet nodig dat~~ Nee, 't~" de kinderen zelf nog wat meenemen. Boven- .-~

Y
(~Speelgoed \ dien is er vaak kans, en dat gebeurt nog 
\b lijft thuis!:j wel eens, dat het op school of onderweg .

11 ,, - - -.-----' stuk gaat, Of dat er onderlin g geruild wordt 
, .. . 	 en daar dragen wij beslist geen verantwoor

de lij kheid voor. 
Zullen we met elkaar afspreken: Geen speelgoed meer mee naar 
school? Als een kleuter jarig is, mag hij of zij natuurlijk wel 
de cadeautjes laten zien die het gekregen heeft voor z'n 'ferjaar
dag. Werkt U ook hierin mee? 

""""""""""""? " """""""""""~""""""'" 
MIJ N V ER J A R 	DAG. 

Een pa ar dagen vOOr mlJn verjaardag was de 
spanning op school al goed te merken. Overal 
stonden borden met: Verboden VOor juffrouw Ron
nero Vrijdagsmiddags mocht ik zelfs al hele! aal 
nerg e ns meer komen en werd opges loten in het 
kamertje. Juf werd op 't laatst zelf net zo ze
nuwachtig als de kleuters. 

Zaterd ag 18 januari was ik jarig en 's maandags 
was het dus feest op school. Om half tien precies Hiep-Hiep
werd ik :31 zingend als een koningin ingehaa ld. Hoeral 
Even later ~ocht ik, begeleid met muziek, op de 
step de 2e klas binnenkomen die er zeer feestelijk uitzag. Tot 
groot vermaak van de kinderen ma akt e ik een p aar ererondjes (ik 
kon het zelfs nog goed!!). 



Toen kwam het spannendste rr.omGnt natuurlijk: de cadeautjes. Var. 
de 1 e kl as een zelf-gemaakt boek met allemaal tekeningen. Van de 
2e klas een zelf-gemaaY.t wandkleed, beplakt met poppetjes van 
stof, v an d", 3e· kl as een heel ironisch cadeau, nl. een hele lange 
sliert v an allemaal vouwbladen met daarop geplakb Juffrouw Ronner 
die v an de trap v alt (i;( ben nogal eens v<1n de vallerige!). 

Na deze cadeaus was er even pauze, waarin een koortje optrad j 
waar ik me tranen om heb gelachen. De dirigent droeg een bord op 
de r ug met Arie Pronk (de dirigent va n het koor waar ik op ben). 
Vier koorleden kw amen binnen in een blauwe toga van crêpepapierj 
Pinkelt jes boek onder arm, waaruit zij zeer plechtig zongen het 
lied van Meneer de Uil. Daarna kwam een eigen composi tie ter ge
legenheid van di t verj aardagsfeest. De tekst hiervan ""l as : 

Het is nu groot feest en we zijn heel erg blij, 
De Juffrouw is jarig, haar feest vieren W1J. 
We hebben een feestriluts op ons hoofd gezet, 
We dansen en springen en hebben reuze pret. 
0, lieve JuffroU\.!v, U krijgt een cadeau! 
We . v inden U lie f , d aarom zingen 'Ne zo. 
't Is nu groot feest en we zijn heel erg blij, 
De Juffrouw is jarig, haar feest vieren ~ij. 

Jammer, dat U dit niet mee kon maken, 't was beslist de moei te 
waard. Na dit concert kwam het grote 
moment, het cadeau van alle kleuters, 
nl. een prachtige grote teakhouten 
plantenbak. Wat was ik daar blij mee. 
Geweldig. Ik heb nog nooit zo'n mooie 
plantenbak gezien. (Ik heb mijn kinde
ren verteld d at ik ver na middernacht 
naar bed ging. Ik kreeg nog visite 's 
avonds en toen die weg was, wilde ik 
eerst de plantenbak voor ~lkaar hebben, 
met inhoud. En een slá~p dat ik dinsdags 
h adn. 
Van de leids t ers en kwekelingen kreeg ik 
een hele leuke koperen weegschaal om 
planten in te doen. Een fijn cadeau dat 
heel leuk een plaats in mijn kamer heeft u 
gekregen. 
Di t alles was nog niet genoeg, er kwamend 
nog zeep, chocola, kopjes, bloemen, post

pier~ enz. enz. e nz . Ik b E:n reuze verwend , 

en al zeg il: d <:m~ 't 'Na s v ee l te erg 9 ik ben er toch allemaal heel 

eT.g blij mee~ 5 
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Na een kleine pauze met een lekker snoep~~ kwam dan eindelij k 
J an Kl aasse n, die boos was op Katrijn, die ~~ar een koor wilde, 
m r helemaal niet zingen kon. 't Was me een ':"f~ estand, ze liepen 
zelfs bij elkaar weg en hadden beiden toch ver: riet. (Anneke uit 
kl as 3 g:j.lde toen heel hard: "Jan Klaassen, sLl toch, dan neem 
je toch een andere vrouw! .,) Gelukkig was dat:iet nodig, want al
les kwam weer goed na veel belevenissen bij eE;) kopje koffie in 
de poppek astkeuken. 

De morgen vlas gauw voorb ij en werd met de he~e school gevierd . 
' s r.1 idd ags hebben we samen met de 2e klas nog zeer luidruchtig) 
fee s t gevierd. Spellet jes gedaan en lekker geg~ld van: ~up Mari an
ne, Hup Hui ' ert. Hat hebben we ft vuur uit onz~ sloffer. _elopen. 
Ze lf s de Jufs deden allemaal mee en dan is he~ ge2Tul to: in de 
derde kl as te horen. Al met al INas het een H~ ne è ag . Dank voor 
de leidsters die er weer zoveel leuke dingen oo~ gedaan hebben, 
cl ank voor U, dat zij zulke mo oi e cadeaus konden ·,(,:;pen. 
Het was een dag om ni et gauw te vergeten. 

D. Ronner. 

IEUWS U ! . DE EERSTE KL~S. 
e leerden twee nieuwe versjes; het ene staat bi: het nieuws van 

de derde klas en het heeü "Het morgenl icht sc.leèn door ft gordijn", 
het andere vers je laat ik hier vo l gen: 

Komt l a t ons samen zin~, en 

tot God die alles ~chie : . 

Die blo emen, v issen, vo:e ls 
uit ni et s tot leven rie~. 
Mei-nevels als een sl~~er 
de groene weiden tooi:, 
en dauw als paarlen d=oppe ls 
over de velden strooi".~ 

Het tweede couplet van dit lied zijn we ook al aan het l Aren en ' t 
ga at al aardig. 

Die heuvels schiep en :alen 
w ar Hij de aard betra~ . 
Die zo n en maan en ster:en 
tot licht gaf op ons pac. 
Looft Hem d an die de ~ ensen 
tot vreugd geschapen ~ eeft 
en die ons onze schulden 
om Jezus' wil vergee~t. 

- - - ~ 



Voor de meeste mensen bekend is het volgende lied~ 

De Heer is mijn herder, De Heer is mijn herder, 

'k heb al wat mij lust. Hij waakt VOOr mijn ziel • . 

Hij zal mij geleiden Hij brengt mij op wegen 

aan grazige weiden. van go edheid en zegen. 

Hij voert mij al zachtkens Hij schr aag t mtals ik wankel, 

aan waat'ren der rust. Hij draagt m'als ik viel. 


Van de eerbiedige liedjes naar de g ev-!one is voor de kleuters hele

maal niet moeilijk. Vaak hebben ze het verschil niet door en als 

je dan vraagt: ~lINie weet er een eerbiedig versje? " antwoorden ze 

rustig: lIIKh 'k Zag twee beren broodje smeren." Natuurlijk is 

er een heel andere sfeer als we de christe lijke liedjes zingen d an 

wanneer er gewone versj es gezongen worden. Op de duur we ten de 

meeste kleuters wèl goed het onderscheid en we pro beren ook steeds 

het verschil duidelijk uit te laten komen. 

Nu komen een pa ar gewone liedjes aan de beurt: 


Boer, boer, boer, en: 

de benen van de v loer Aj akab aj a, kabinebinebom, 

Ploegen, ploegen~ de boer moet 
 zagen, zagen, de meisjes vrag e n, 

ploegen. Aj akabaja, k abinebinebom? 
Boer, boer, boer, zagen, zagen, de . boom va l t o.m . 
de benen v an de vloer. 

Deze liedjes zijn a llebei uit het boekje van B. Berger - Li ed jes 
Er st aan ook leuke opzegversjes in, hier volgen er t wee: 

Uitje fluitje flop eng Appie Kapoen 
zet je mutsje op geef me es een zoen 
zet je mutsje af geef me es een kusje 
pief poef p af! peper in een busje 

peper in de soep 
hoeperdepoep. 

'.N 	IN ONZE KLAS . 

De tijd is nu aangebroken d at er in onze kl as ook j arigen zijn. 
De eerst e die vijf j aar geworden is, is Corrie Slikkerveer, op 27 
j anu ar i. 

In 	de maJ nd februari zijn er heel wat kinderen j arig . ·-Ei~ 
16 f e.:>ruari J a ap Ka ters "7,0.,?l ij o_~ 
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21 febru :::.ri Arie Willem van Hart en 
23 n Henk Steegma n en Evert Jan Versteeg 
26 " Tanj a Visser 

Allemaal HARTELIJK GEFELICITEERD en een prettige VIJFDE verj aard ag 
toegewe nst . 

H. 	 van der e n. 

NIEU\f\/S UIT KLAS TI. 
Vl e 	 beginnGn deze keer met onze j arigen. In j anu ari waren j arig: 

8 januari nne A rie Arts 

14 " Ellen Bulle.e 

16 Li nd a van BI anken
11 

Deze kleuters werden 5 j a r, ze hebben thuis en op 

school e e n fijne dag gehad . J allUTIe IgE:noeg was Lind a 

precies op haar verj aar dag ziek, maar zodra ze be

t er i s, g a an we dat feest nog v ieren. 

Verder: 


Hallo !
5 febr u ar i F loor t j e Kooy 6 j aar 

Gefe licit eerd15 11 Jacqueline den Boer 5 j apr 
hoo r!15 	 Keesj e Nugteren 5 j r 

l i j wense~ jullie vast een hee l fi~ne dag toe . 
Lang zu llen ze l even in de g l ori a!! 

DE 	 NIEUWE LlEnTF.S DIE \IF LEERDE!, . 

Na e kerstvakant ie zi jn INe wee~ vol goede moed be gonne n met ee n 
nieuw reper t oire . De St . N icol a~s- e n ker stversjes h ebben we d i ep 
weg tot de volg e nde keer opgeborçen. 
Wij h e b e een boek met ch i ste lijke 'Ier s j es van de Ned er l andse 
Zond ag sschool , IN ar nu eens an 'ere instaan dan al d i e ge i jkte 
liedjes . 'Ie leerden a l bi jv . : Daar las e n heel klein jongetje. 

1. 	Daar was een h e e l Lein jonget j e, 
. Dat 	 h ad \' erkeerd g('-O a an, 


Toen i s hij voor hij sl ape n g ing , 

Naar nlo coer toegeg aan . 


2. 	 Hij h~J zo 'n erg e spijt ervan, 

Hij ~ 2ed het r,ooit, nooit meer . 

Zijn noeder h eeft h et afgekust 

En to ~n v erg a t ze ~t weer . 




3. 	De grote mensen doen ook wel 

De dingen eens verkeerd. 

Zij denken ook niet altijd aan 

Wat God hen heeft geleerd. 


4. 	Maar aan het einde van· de dag, 

Als 't rustig is en stil, 

Dan vragen zij de goede God 

Of Hij 't vergeven wil. 


Een bekend lied: Dank u.•. 
Dank U, voor deze nieuwe morgen~ Dank 
Dank U, voor deze nieuwe dag. Dank 
Dank U, dat ik met al mijn zor- Dank 

gen 
Bij U komen mag. Dank 

Dank U, Uw liefde kent geen grenzen, 

Dank U, dat ik nu weet daarvan. 

Dank U, 0 God 5 ik wil U danken 

Dat ik d anken kan. 


Lees je Bijbel, bidt elke dag. Dit is ook een bekend versje. We 
leerden dit ook in het Engels en in een taal v an ergens achter het 
Ijzeren Gordijn. Waarvan weet ik niet meer, d at is ook niet be
langrijk. Misschien vindt U het vreemd dit kleuters te leren, maar 
zij vinden het leuk en de betekenis blijft irnners het zelfde. 

Lees je Bijbel, bidt elke dag 

Als je groeien wil. 


Re ad your bibie, pray every day 

If you want to grow. 


Titja biblioe, molli zwakki dan 

T ararasti etjès. 


Een pa ar gezellige gewone liedjes~ 

U, voor al de bloemengeuren, 
U, voor ieder klein geluk, 
U, voor alle held're kleu

ren, 
U~ voor muziek. 



Van Juffrouw Ad a leerden we~ 

Keulen en Aken~ notenkr aken, 

Keulen en Maastricht, 

Hand voor j e gezicht. 


Ook: 

Vinger in de roet wie er mee doet. 

Vanavond, met een kaarsje. 

Met een lichtje aan de deur, 

Hoezee, wie valt doet niet meer mee. 


Oob 

Haken en ogen, tikke takke togen, 

Hoedje van papier, tierelierelier. 


U ziet, o nze kweke lingen hebb en het er druk mee. ~ 

'L--Tot s lot brullen we altijd voor't naar huis ~') " --J.". 

gaan met z'n allen op de gang ••• 

J antje was stout en hij klom op een hek , 

Hij scheurde zijn broekje en brak" haast zijn nek. 

En toen hij 's avonds t hui s kw am~ toen riep hij bij de deur ~ 


o moesje, moesje, moesje, in m'n broekje zit een scheur. 

Dr omme lse jongen, wat heb je ged aan, 

Je zond ag se broek mag je nu ni et meer aan. 

J i j komt vanavond de deur niet meer ui t , 

Je broekje is gescheurd en je hemdje hangt eruit • 


.VIT "DE. KI çR~'O!\lD . 

~ ls je in de kl as goed luistert, hoor je nog eens wat, voor al als 
ze denken d at Juf 't ni et hoort. Hi er volgt zo'n gesprekje ovor 
een heel t eer onden 'er p, waar ik om gegierd heb. 
~~CL~~~~~~~~ heeft een pop met van onderen een gaatje, als 



Hans: Juf~ weet je hoeveel ik van je houd? ~, 
Juf: (verwachtingsvol) Nou? hou \ 
Hans: 31. 

31 JJuf : 0, waarom 31? 
Hans: Nou, verder tellen kan ik niet!1 van je./

(Lief h~?) 

Er staat een dubbeldekker van de r.P. in onze straat. 
Simone: Ha Juf, daar heb je de tweelingsbus! 

Gertje: Kijk eens Juf ~ deze auto heb ik van Papa gehad voor mIJn 
verjaardag, maar hij heeft hem uit Mama's portemonnee betaald! 

Dat was het dan weer voor deze keer. 
Tot het volgende krantje! 

D. Ronner. 

NIEUVVS U ilT KLAS ]]I 
Alle feestdagen zijn weer achter de rug. Het lijkt allemaal al 
weer"heel lang geleden. Het leuke Sinterklaasfeest, het fijne 
kerstfeest, zelfs de verjaardag van juffrouw Ronner hoort al weer 
tot 'het verleden. 
De jarigen van deze maanden zijn: 

1 januari - Anne Willem Lodder 
10 u Dik van Nes 
18 ft - Arjan Ijsselstein 

2 februari- Petra Hooymeijer 

10 februari 
13 u 

27 ti 

Anita de Ruyter 
Ingrid de Rooy 
Jeanette de Vos 

ALLEMAAL VEEL PLEZIER EN EEN HEEL FIJNE DAG. 

De kerstversjes zijn weer opgeborgen, als nieuwe christelijke vers
jes leerden we nu: 

Komt nu met zang 
van zoete tonen 
en nu met snarenspel verblijd. 
Zingt op en wilt 
alom betonen dat Gij van harte vrolijk zijt. 
Juicht God ter eer, 
Zijn lof vermeer, 
die zulk een grote werk 
gedaan heeft VOor zijn kerk. 

11 



En: 

Het morgenlicht keek door 't gordijn 
en wekte mij zoëven. 
Ik dank U Heer, dat U ons weer 
een nieuwe dag wilt geven. 
Ik dank U voor de vogels blij, 
Ik weet: ze zingen ook voor mij. 
Da k voor de mooie bloemen, 
teveel om op te noemen. 

Dit vers hebben alle drie de klassen 
geleerd en we zullen er nog meer vers
jes bij leren. 

~ls leuke versjes leerden we: 

Jan van Bijnen, din don dijnen, 
gaat met zijn zusje Pompelmoes 
naar -Laren- om te varen 
naar Pompeldam, dat heb je ervan. 

1:=============== 
En: 

Ineke van TuIden, 
die had Viel duizend gulden 
van seridom deinen van saridomdas 
ik wou dat ik een vogel was. 

Omdat we ons in deze tijd niet druk 
rroeten maken over een of andere 
feestelijke gebeurtenis, houden we 
ons bezig met ~eerzame spelletjes. 
We leren de namen van de dagen, de 
week en de maanden. We proberen zelfs 
reken- en taalspelletjes. Het gaat er 
hier niet om, voor te lopen op de la
gere school, maar gewoon spelender
wijs bezig te zijn met bepaalde be
grippen. Als uw kind vraagt wanneer 
hij of zij jarig is, dan begrijpt U 
nu dat ik het heus wel weet, maar graag wil dat de kleuter het 
leert. 

T. Baay. 
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