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VAN DE SCHOOL» 

De laatste schoolkrant stond in het 
teken van Pasen» Misschien kunt U zich nog her
inneren» dat we in dat nummer gevraagd hebben 
naar het aantal eieren» dat U over de beide Paas= 
dagen had verorberd» 

Nr!» de Midlaarders blijken geen eier-etera 
te zijn» te oordelen naar de binnengekomen op= 
gaven» Dat waren maar weinige» zodat we ze TJ vol
ledig geven: de heer J»Moesker 4 eieren» Gini Da
vids 9* Geerta Stobbe 6» Marjan Lukken 8» en Ber
nard Hollander 11 stuks, 

De titel KAMPIOEN EXBR-ETER van MIDLAREH 
gaat dus naar Bernard Hollander» Gefeliciteerd 
Bernard» Wat zegt U? Hebt U meer eieren gegeten 
die Paasdagen? Jammer» dat ü dat niet hebt door-
gegaYerii» Bernard» je hebt eerlijk gewonnen» 

Een groepje leerlingen van onze sehooi 
nam ook dit jaar weer deel aan de Avondvierdaagse » 
Doordat Jannie Stobbe nog n<st- ©p het laatste mo= 
ment met ons groepje mee wilde lopen» konden we 
het aantal van 10 deelnemersB dat vereist is sm 
als groep mee te kunnen lopen, nog juist halen» 
Het leverde de school een prachtige medaille op» 
want het was voor de \0 keer» dat een groep 
leerlingen van de OoloS» Midlaren meedeed aan de
ze jaarlijks terugkerende wandeltochten» 

Zorgt U goed voor de bloemen» die 
staats op on:.:;is fXoralia-t e.^toinstelling in alle 
glorie moeten prijken? ü kunt niet met vakantie 
vanwege de floralia°bloemen? U bent bang de prijs 
te verliezen? Vraag Uw kennissen of die er tij
dons Uw afwezigheid voor willen zorgen» Dat lukt 
vast wei» Veel succes er mee!!!!!!! 
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ONS SCHOOLREISJE., 

We vertrokken om 8 uur 8s morgens 
met de bus naar Apeldoorn. Het beloofde een mooi' 
e dag te worden, want het was mooi weer en er 
zou geen regen vallen» 

ïk ging in de bus naast Bernard zitten en 
Bernard naas± Jan en die naast Luut. Voordat de 
bus weg ging gingen we nog even kaarten« Bernard 
had gewonnen en ik \ma tweedere. 

Toen we al een poosje op weg waren» kwamen 
Janniep Bettie en Willie bij ons zitten» We had
den toen erge lol» 

We zouden eerst kasteel Cannenburgh te Vaas« 
sen bekijken» Het was een erg mooi ding. Er wa
ren heel veel nauwe gangetjes en donkere kamer
tjes waar je gewoon in kon verdwalen» 

We aijn ook nog door Staphorst heen gereden 
en daar hadden ze hele rare kleren aan» De meis
jes in Staphorst die willen trouwen hadden een 
hartje aan de deur gespijkerd» Als er iemand 
in de familie stierf hadden d© vrouweneen blau
we hoofddoek om» Die moesten ze dan drie jaar 
lang dragen. Als er niemand in die drie jaar waü 
gestorven dan hadden ze een rooie om» 

We zijn ook nog lange het paleis HET LOO 
gegaan» Het was maar een lelijk ding» 

Toen zijn xfe naar Berg en Bos gegaan in 
Apeldoorn waar we eerst wat hebben gevoetbald en 
toen naar de vissen in de vijvers hebben gekeken„ 
Het waren mooie karpers en goudkarpers van wel 
40 centimeter lang» Er was daar ook een mooi wate 
valletje waar meester nog een foto van nam»We hol 
ben in een kios kaarten gekocht en die hebben wo 
weggestuurd. 

Toen gingen we weer weg naar het Natuur 
Historisch Museum van Piet Bosch op de Holterberg 
Daar waren heel veel dieren b.v» slangen» koeier. 
met 2 koppen en 8 poten» honderden vogels en tien 
tallen herten» 
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Toen we daar weggingen gingen we naar de 
Speeltuin "DE ELE PROVINCIËN" te Ilellendoora» 
Daas3 was het ook mooi» Vooral het Manneke Pis» 
Jannie Schuiling kreeg zo een straal in haar ge
zicht» Ik ben ook nog twee keer in de autootjes 
geweest en ia de dwaaltuin. We moesten ook in 
een draaimolen zitten: je wordt sr hartstikke mis
call jk van» We kregen daar ook een glas -?anBa en 
later koeht ik nog oen paar ijs¿eT en iO drop-
staven. 

Toen gingen we weer in de bus» Daar was het 
stlkheet in» Je benen plakten aan de bekleding 
van de banken vast» Toen we eenmaal onderweg 
waren werd het lekker koel* 

Er waren ook nog kinderen» die gingen zingen 
We schreeuwden er heel hard doorheen» zodat ze 
zelf niet wisten wat ze zongen» 

Toen we in Terhorsterzand» een zwembad in 
de buurt van Beilen¡ aangekomen waren» gingen we 
zwemmen»Ik was het eerst van allen in het water» 
maar het was wel een beetle koud. Je zakte tot 
de enkols in de modder weg en er lagen allemaal 
stenen en stokken in» De meesten hadden geeneens 
een zwembroekje bij zich en gingen in hun onder« 
broekje zwemmen» Het was een mooi gezicht en mees» 
tor heeft er nog een foto van gemaakt» Toen we 
een hele poos hadden gezwommen moesten we uit 
het water komen en gingen ene aankleden» 

Toaki gingen we met de bus naar Assen» Wo 
hadden erge lol in de bus van Sien laat eens zien 
hoe mooi je bent» We deden net alsof we zelf 
Sien waren en toen we in Assen waren aangekomen 
kregen we patat met majonesse» 

Een paar van ons hadden nog een croket ge
kocht van een kwartje» 

Toen gingen we terug naar huis en we hadden 
toen een lol in de bus» We schreeuwden moord en 
brand en we lachten ons ziek» 

Toen we weer bij school wai*en kregen we nog i 
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over acht thuis en ik lag om half 10 op bod» Wo 
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hadden een mooie dag met veel lol gehad» 
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PUZZLE. 

Het aantal keren, dat de woorden ei. 
eieren of eitjes in de Paas-schoolkrant voorkwam 
is door 7 kinderen goed geraden» Het was 22 keert 
Sommige kinderen hadden 21 keer geraden» Die hebben 
waarschijnlijk het listig verscholen woordje ei 
onder de laatste spoorwagon van de trein Tan Gini 
over het hoofd gezien» De goede oplossingen werden 
ingestuurd door Jan Vrieling» Marjan Lukken^ Willie 
Bonder. Bernard Hollander„ Jannie Schuiling» Bsa 
Lukken en Jantien Lukken. 

Voor de volgende keer geen puzzle» maar een 
Vakantie-opstel» Wie het leiikste opstel maakt» dat 
betrekking heeft op de komende Zomervakantie kan op 
een prijsje regenen» Natuurlijk maak je bij je op
stel! een tekening» Na de vakantie inleveren» 
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ZWEMMEN» 

Vrijdag 5 juli a»s» ssijn er 's morgens zwem-
wedstrijden in Het Bosbad te ZuidlarenD De scholen 
uit De Groeve» Schuilingsoord » Zuidlaarderveen en Mid
laren doen er aan mee» Ook is er swemmen voor een beker» 
De school te Midlaren heeft ook al een swembeker in 
bezit» Z© hebben hem gewonnen in de jaren 1957» 1958 
©n I¡959Q Maar nu willen we een tweed© beker winneno 
Maar daarvoor moet je hem 3 keer winnen» 

Aan de estafette doen mee (dus voor de beker swesa-
men) Rob d© Ho@» Gertjan Lukken» Jannio Sshulling en 
Willy Bonder» Ook sijn er gewone swemwedstrijden in 
het diepe ®n het tweede bad» Daarmee kun je een prijs 
winnen» 

Als U dus vrijdagmorgen tijd heeft» kom dan ©m 
©ns aan. te moedigen» U bent welkom!!!!!!! 
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VOETBALLEN» 

D© VoV»V van Zuidlaren heeft ©p woenaâag 
26 juni sxH» j„i0 voetbalwadstrijden gehouden» 

De bekere gingen naar De Groeve en o.,1,8» Zuidlaren 
I» Wij stonden tegen Schuilingsoord drie keer voor» 
maar op hst, laatste nippertje werden w© verslagen „ 
Maar het was toch een prettige middag» 
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