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is hier de tweede uitgave van de Schoolbel*.
Hoor je hem ook rinkelen?
Ja jongens en meisjes, 't is weer zo ver! .Sint Nioolaas
met zijn Pieten zijn weer naar het warme Zuiden vertrokken en zodra we ons oog op de kalender laten vallen,
(raap het' we«r op hoor!) zien T*re de Kerstman alweer bepaKt en "oeladen in de sneeuw sta^n 'iÜ
Nog even wilden we een blik terugwerpen op het ver leder--,
Zo zien we -dat meester Nijdam alweer aardig aan 't opknappen is o ;"e hopen dat hij na de Kerstvakantie weer
op school zijn functie als Hoofd j.a kan nemen,
Ook is er een nieuwe leerkracht gekomen. lOL. meester
de Geus. «Ve heten hem een hartelijk welkom op onze school
toe.
•Om nogmaals op Sint J'ïi.colaas terug ue komen:
Hoe vonaen de hoogste klass-na de operette van Assepoester? Dat was nog eens spelen !
Ook de eerste drie klassen zullen wel genoten hebben i
&jn er nog kinderen in de zak gegaan?
Veraer wensen,we <Je onderwijzers, onderwijzeressen «
leerlingjn een Pr-öctige Kerstvakantie toe en een heel
ikkig'tJiteinde. En na de vak,'».;• met
frisse moed. beginnen H
Redactie.

Enkele mededelingen:
Ke r s tv ak ant i e
Laatste schooldag zaterdag 22 december «

We beginnen, v/eer op donderdag 3 «januari I957;Vertrokken:
Wim Polder uit de 2e klas.
Juul He ynae r s uit de 5 klas, en

tfrancisca Reynders uit de '*ƒ zijn vertrokken
naar Indones ien Ze maken een grote reis, helemaal om Afrika,
Barfcje Ebbinge uit de 2et Jan Ebbinge uit de

4e zijn verhuisd naar Utrecht.
T«d de Gce uit de 2e is vertrokken naar Velsen.

Alex van Zuidaia mit de 4 naar Ede,.-,
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• ctoond, die hun gewezen had waar ae bun
moesten uitwerpen.
•ad daar een burcht aan de Rijn, die de graaf
.' k land toebehoorde. Eens hoorde de zoon
lt ^raaf, hoe de mensen over de jonkvrouw
op
Lorelei spraken. Ze beschreven haar schoon
*n haar wonderbaar gezang en een grote lief
oor haar kwam in zijn hart* Rust noc^ :luv.r
hij voor hij met een scheepje de Rijn afvoer
cte berg naderde, waarop zij zo menigmaal vere»ten was. Met geluk was hem gunstig. Nauweiljfcfc was de zon achter de bergen gezonken en
tukten de eerste sterren aan de hemel, toen ze
de berg voeren* Daar zat de jonkvrouw, niet
T«n de oever, op een steen. Ze vlocht bloe~n haar gouden haren en zonp, haar lied, dat
•O Vorm klonk, dat de jonge graaf het hart in de
e begon te bonzen. Met een lach in de ogen
DK b-sj overboord, hij zou en moest haar als
iruid meevoeren naar het vaderlijke slot.
snel gleed de stroom daar tussen de rotea verraderlijke draaikolken loerden op buit»
•ooic bereikte de Jongeling daar de oever»....
Diep verslagen brachten de schepelingen het
ht van zyn dood- aan de vader, Deze, in smart
toorn, riep meteen al wat strijdbaar in^zijn
eving was op om de heks, dood ofl levend, van
Lorelei te halen.
de avond kwam een grote troep ridders bij
berg aan, die zij aan alle kanten afzetten,
de dappersten en sterksteu trok de graaf
boven. Op de top van de berg zagen ze de
Jonkvrouw zitten. Ze7 speelde met de ketting, die
OM >-lar hals hing en riep de mannen toe:
•WO', vomt gij, vreemden, hi»r zo laat en met zo
*0len? V/ie zoekt gij?"
"Je zoeken we, vervloekte heks", riep de graaf»
e Hijn zullen we je smijten, dat zijn wateren
inden zoals mijn zoon...«« "
atwoordde ze,
de Rijn heeft me reeds
?oo jullie bij me bent".

DE^LOHEIEI.

(legende)

Verhaal door Gor Bruyn»
Wanneer men voorbij Koblenz de Rijn een eind opvaart,
ian komt men eindeIjjk halfweg Bingen aan een berg, die
steil vlakbJj de oever oprijst» Het is de Lorelei»
tn oude tjjden kon men boven op de rotsen van deze b<s
Dij maanlicht vaak een schone jonkvrouw zien zitten. Ter/wjl ze langzaam een kam door haar lange blonde haren
laaide, zong z.e met zo'n lief olijke stem, dat iedereen,
lie haar hoorde, ervan ontroerde„ Z6 betoverend zong ze,
ïat men niets anders meer hoorde of zag. Schippers en
rissers die voorbijvoeren, vergaten dat ze sturen of
?oeien moesten. Ze hoorden de stem, zagen de schone
jonkvrouw op de rotsen, luisterden en staarden, vergaan hun bootje, vergaten de verraderlijke stroom, liepen
>p de stenen, sloegen om en de golven voerden hen mee
>p hun vaar t o
Menig man en menig jongeling, door haar aanblik ge;roffen, klom laags de steile rotsen naar boven, in de
loophaar van nab'j te kunnen aanschouwen. Doch als ze
oven kwamen, was steeds de gestalte verdwenen.....
'issersknapen echter vertelden menigmaal, wanneer ze
.et een rjjke vangst naar hun dorp terugkeerden, dat bij
et laatste avondroöd zich een schone jonkvrouw aan hen
(zie 3 blZr. verder.)

Ke.rata tukj g,
voejt er wat voor om van 't jaar een. aardig
«C*«**«ii£* te maken? Het is speciaal geschikt
v or de vyfde en zesde klassers, die hun moeder
» Hen verrassen,
fcit heb ,1e nodiec:
i.rt.en overlangs doorgezaagde Lelü; van een boomstam. Grootte ongeveer 20 bij 8 cm.
£ v at dennegroen en hulst met "besjes.
", «fe n p aar de nne app e l s
H*»at mos.
3, .en witte kaars.
.een aardig rood lintje.
< -erdraad of sterk garen.
4*. /lakke kant van de 'boomstam dient als voetje, waar alles op ruat.
esn eindje in het hout te "boi-e n met een
% ~, waarvan de raiddellijn ao groot is als d@
jrkant van de kaars„ kua je de kaars vast-*
z. ^en. Gebruik voor de zekerheid ook nog een
tje kaarsvet om de kaars steviger te aetten^
-.a ga je het hele vlak met mos É bedekken.
j» kunt dit mos vastzetten door draadjes over
os en om het gehele stammetje te wikkelen.
l c teek je tussen het mos enkele takjes £roeïl»
fst naar ii alle kanten wat, dat staat leuk.
ienneappels zet je vast door een draadje tusy--i de schub j es te doen en dit aan de nne- en
&.;..;. 3ttalcjes vast te maken,
laak het rode lintje 200*. om de kaars^raat en maak
er een strikje in<s
^»^^ , /
v^sV .^ 4-

Êri nu maar aan de slag!*!

Wie puzzelt er m<
Twee kinderen sprake u
r Iran ZL>.
, erx Jan
zei: "Als je mij een stuiver ge.:;uaal zoveel geld als Jij".
Maar TOE schudde a'n hoofd en jssi: "Dat is niet eerlijk
de lam Als je mij een s t u:'dan hebben we alle
twee eve
l".
Dat deden ae ook'en het klopte preciesWie rekent ever gauw uit hoeveel geld ieder liad?
ooooco

Elk der twee plaatjes stelt een stad in Jïederland voor.
Kun je vinden welke "bedoeld, worden?
Be kunstschilder, die deze (onderstaande ) schilderijtjes
maakte,, was iiogc.,
?strooid
ts nl . onder d
schilderijtjes verkeerde* titels „Ook was .hij in een f
bui, zodat !
kele h-se l vreemde onderr,
..'J:eu kre^
ze op hun jtr
metten V
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Vinden. ;jullie der.e tekening van een leerling
niet ontzettend aardig? Goeci gedaan boen-*1
elletje is. •'/aii eer l^ox'.'.ing uit
e e r s >j t
-. ïïCnap hó"v5a dat als ;je no^ maar zo
kort op sciinol l>ent j

