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Het oude jaar gaat heen, het nieuwe breekt
aan o Ja, nog enkele dagen en het oude jaar moet
plaatsmaken voor zijn opvolger. "t Was een
jaar met vreugden en verdrietelijkheden,
vertrof fen» ï'och aag het er wel eens somber
uit. De A-griep heeft vele kinderen genoopt
enige tijd het bed te houden, doch van ernst igt
gevallen zijn we verschoond geblevenc
Een zware operatie heeft meester Ni j dam gedwongen zijn werk wederom aan anderen over te
dragen o Ook, , juf f rouw1 'Bant heeft een operatie
moeten ondergaan en haar werkzaamheden tijdelijk moeten staken. •
Beiden zijn herstellende en hopen, de tweede
wel wat eerder dan de eerste, in het nieuwe
jaar hun taak weer te kunnen hervatten»
Maar het oude jaar had ook vele lichtpunten.
in het school leve r?.. Ik denk aan de uitstekend
geslaagde schoolreisjes,de mooie bloembollen

Tentoonstelling,de prettige puderavonden
de goede '3onte iTcMa^ en tot slot de sfeervolle Kerstmiddag
Deze laatste zal jan voor de school de afsluiting vormen, van het oude j aar c, Opgewekt
gaan we dan het; nieuwe jaar tegemoet..
Eerst gaan ~«e echter vakantie houden, en
'Kerstfeest en Oudejaarsavond, vieren.
r:.j^rs,leerlingen en kollega'e wens ik zeer
pret,,^0.. "i
. En' mede namens alle
juffrouwen enrne^...r. ?••>.„voor jong en oud de
allerbeste wensen, voor eet, •• clukklg en
voorspoed:; g nieuw j aar0
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en geen cent had opgehaald.,Haar vader zou h&
slaan en koud zou het thuis ook zijn-ze h&
den op hun zolderkamertje niets boven hun
hoofd dan een dak waar de wind doorheen blies
ook al waren de ergste spleten en gaten niet
stro en lappen dichtgestopt^Haar handjes waren
helemaal verstijfd van kou,Ach,«*als zij maar
één zwavelstokje dorst aanstrijken..„het zou
haar zeker goed doen,even de handen aan het
vlammetje te kunnen warmen-,Ze trok er een uit
het bosje ., ,Rits' '-wat /onkte en spatite dat,
Het gaf een warnjjhelder vlammetje ;het leek eeu
lichtje als ze de hand er om hieldteen wonderlijk behaaglijk licht.Het meisje dachtfdat ze
bij een grote ijzeren kachel zat,zo'n echte
huiskamerkachel met geelkoperen poten en eer.
geelkoperen asbak*-ohèt vuur brandde zo heerlijk en warmde haar door en door*
De kleine meid stak de voetjes al uit om ook
die te koesteren».., doch daar doofde de vlam,de
kachel verdween en zij zat met het kleine stompje van een uitgebrande zwavelstok in de hand..»

Zij streek er nog een aan,die branddetdie licht
en waar het schijnsel op de muur viel,werd d
doorzichtig als een sluierde kon precies b:,
nenkijken in een feestelijke kamer.Zij zag een
pracfc
-edekte tafel;op een glanzend wit ta;.kleed stond het teer porceleinen servies en
t midden geurde een heerlijke gebraden
opgevuld met; pi-uimen en appels.iïn wat nog
r was.,-.de gans sprong van de schotel,
liep waggelend over de vloer raet vork en mes
en kwam recht op het arme meisje
aanoïoen doofde de zwavelstok en niets dan de
dikke,kale muur was meer te zien.
, stak eeu nieuwe aan.Nu zat ze onder een
•jchtige Kei
ai „Nog groter,nog mooier versierd was hij dan die ze met Kerstmis door •
glazen deur in de kamer van de rijke koopman
had gezien.
Duizenden lic
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winkels zag,keken
op haar neer.—2^L_J^
Ve kleine stak de
handen omhoog.
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. zwavel s te.k, de talloze Kerstlichtjes vlogen hoger eu iioger en nu
zag ze,c
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,,Nu sterft iemand' \.
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.hoog. ' '
Zij streek weer eer.
K langs de icaur;
en in de ^lons van het licht stond daar de oude grootmoeder.stralenr',mild en teder. ,,Grootmoeder. ' 'riep het meisje . , »0,.nee.m me nee. Ik
weet dat jij weggaat,als het zwavelstokje is
uitgebrand»..zoals de warme kachel is weggegaan, zoals de gebraden gans en de prachtige

l „We beginnen weer op vrijdag 3 januari.
2.De goede Sint heeft de bibliotheek weer
aangevuld met enkele mooie boeken„We
moeten die boeken natuurlijk mooi houden.Neem daarom je boek steeds mee in
een kranto
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