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Hartelijk dank!

Graag wil ik door middel van
"De Gchoolbel" mijn hartelijke dank betui-
gen voor de belangstelling, die ikar aller-

hph ondervonden vai ie kinderen, o
lega's, ouders en oudercommissie.

Na de vacantie zal ik mijn 4-de klas-
sers nog wel mondeling bedanken, maar reeds
nu dank ik hen heel harte lik voor het heerlij-
ke fruit, de mooie prentbriefkaarten en de ge-
zellige briefjes. Ik heb ze met veel ple-
zier gelezen.

Mevrouw de Geus dank ik heel Hartelijk
dat ze '-olan,, mijn klas heeft willen waar-
nemen.

Aan alle ouders wens ik een vrolijk Paasfeee
en aan alle kinderen en kolleg-a* s bovendien een
prett ige paasvacantie.

Tot ziens I
Meester Pascha=

En wij voe: en er aan toe, dat we blij zijn ,
na de vacantie meesuer Pascha weer op school te
zien. Jammer genoeg kuanen we dit nog niet zeg-
gen van meester Ni j dam, maar gelukkig zijn de
berichten goed« Namens alle kinfieren: onze beste
wensen en hartelijke groeteni



En hier komt een lesje dat Marjan Breek van de
2-de klas gelf maakte:
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narle zinkt in kè̂ n kooi. de ooievaar bouwt zijn
nest«moeder strijkt een plooi in mijn rok» de boe-
ren rooien de aardappelen, de "boeren strooien het
kunstmesto

Knap gedaan hoor, Marjan!
.

Maar Marjan is niet het enige knappe kind uit de
2~de klas l Lees maar eens wat Astrid Viola (wat
een mooie naaia hè?) Krijt maakte: s

de koeien loeien in de wei» de narcis bloeit in ,
het wilde er ligt een boei in het water, ik heb een
vloeitje in mijn schrift*

Keurig Astridi
Wanneer komt een 6-de klasser (-es) eens met een
eigengamaakt opstel???

Snippers (bezaai het schoolplein er niet meeè)
Een ogenBTÏK Sreigde er een kink» in de kabel te ko~
iaën met on^e uitwisseling. De kollega-s van de I'e n
ICateschool, waar we mare uitwisselden, vonden zo wei-
nig medewerking van de ouders bij hst onderbrengen
van de Bergenaren, dat zij dit jaar van de uitwis-
seling af2ien.Gelukkig hebben we echter kontakt ge-
kregen met de Burg» Fockschool, Burg. ïfockstraat 85«
eveneens in het nieuwste gedeelte van Amsterd^am-
west. Hierdoor gaat de drie-daagse uitwisseling van
de 4-de klas toch door en wel op 5»6,en 7 juni.
We hopen van harte, dat v/e van de Berger ouders
de iaedewerking ontvangen, die we reeds enige jaren
ervaren hebbenJ

Voor de 5-<3.e en 6-de klas zijn we nog bezig.
Oorspronkelijk zou de re i e naar Ooste.;b<>ek gaan,
üiaar op het laatste ogenblik kwam de wens van Oos-
üerbeek naar voren om de hele uitwisseling in feën



week te doen plaats vinden. We zouden dan in êên
keer ruim 150 kinderen moeten herbergen, wat na~
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genomen met Wageningen, waarover na de Paasva-
cantie nadere berichten volgen.

Over vacantie gesproken: de laatste schooldag is
donderdag 18 april en we beginnen weer op woens-
dag l mei.
Voor we het vergeten mochten: vanaf de?.e plaats
een welgemeende felicitatie voor meester Hout,
die 21 april zijn verjaardag viert» Nog vele ja-
ren meester J l !

Zaterdag 20 april, van 3-5 "iur (nee, niet 's mor-
gen* J ï ; kun .je -je opgeven voor de kinderspelen»
die op Koninginnedag en Bevrijdingsdag gehouden
worden.

Voor de lagere klassen ai j n deze spelen
op 50 april, voor de hogere op 6 mei.

Opgave in de van Reenenschool, ingang Sff&ee-
dammer laan t

gASEN (gedicht door Meggy Lansdorp)

Het is Pasen, dat is fijn,
Nu krijgen we onze rapporten.
V7at voor sijfers aullen het zijn?
Negens of tienen, ook minder kan 't zijn.
Het is natuurlijk fijn,
Met Pasen zo gezellig mogelijk te zijn;
De eieren verstoppen,
Een lege om te foppen,
Maak mooie krulletjes erop,
Dan is liet net een mooie pop.
Zij heeft een neus en ogen, oor en mond,
ïoen heoben wij haar weggestopt in huis en grond.
De kippen waren blij, want die legten het groot-
ste ei.

gedaan» he^-r Me»?! j>




