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-iFIORALIA..
Reeds in het begin van dit jaa:e- werden de eerste stappen genomen cm een floralia te
houden..
Op 7 februari bestelde de Oudercommissie ¿83
stekjes bij de Heer .belting in Zuidlaren. Half april werden deze stekjes bij de Midlaarders aan
nuis bezorgd à Tijdens de somermaanden werden deze stekjes goed verzorgd en vertroeteld9 ©m er op
de bentoonstelling Ziö goed mogelijk mee voor de
dag te komenc Bij sommigen was het pogen heel
schoon, maar de resultaten bleven uit. Anderen evenwel zagen kans in deselfde tijd de stekken uit
be laten groeien to-- bomen. Maar bij de keu.ring
keek de jury niet alleen naar de grootte«
Het way natuurlijk te mooi om te verwachten
dat cp de tentoonstelling.,, ÎÀ sept. ;j„l., alle 283
otekken (nu planten) terug'zouden komen.,, Be kin=
deren brachten praktisch allemaal hun gekregen
plantjes, Van de andere ingezetenen bracht niet
ieder zijn planten naar de tentoonstelling., 'tWas
ja zo£n mieterig plantie wordn».» Sommige dames
hebben hier naderhand wel spijt van gehad„ want
dat "mieterige plantie" had het tussen de andere
planten toch niet gek gedaan»
Be jongens en meisjes hebDen beloofd hun plant«
jee volgend jaar helemaal zelf be verzorgen» Sommigen hebben dat dit jaar ook al gedaan. Dat is
natuurlijk heü leukst.
De volgende kinderen kregen een prijs met hun bloem:
Vlijt ige Lies
Blade ego¿lia:
Pucha :;.a:
Colei .s;

Meiihy

Ki-u i m s j j o h i i h N ba -

h U ÍS £ h Q Gd\'ta"
J o h a h H tj hi o h

S tob> y<i

Jflhhie j>on« i'ii'ttú y V / ' / l y Pah«/«*.... '

eh

- J
Voor de zelfgemaakte bloemstukjes vielen de prijzen
in klas U 2 . 3 . op de stukjes van/fea*y ftY«/»*»

en

J7ö 'h Q * ¡1 ' c /-; // »*$ .

En in klas 4 »5 op die van Rat <j& \-\oo

en pe*

Lu****

Dat, was geweldig werk jongens! ! !
Zaterdagmiddag werden de prijzen aan de kinderen, uitgereikt:.. Ze kregen een versnapering aangeboden en konden meedoen aan allerlei spelletjes.,
Bij het sjoelen waren de prijsen van K2o3« voor

Luoas, £>av¡ds
met 22 punten ¡,/^/ie^/ £Wi «•/>«>*
met 13 punten. Van de groten gooide A o i> ¿Je H<">
het hoogste aantal punten 16 en B&éiy
l>okhoh<&4kreeg de 2e prijs met 12 punten.
En sjoelen dat die Lusas kan,-, Ze vlogen der go maar
in.
De naam van de pop weiM door niemand van de kinderen geraden., Ze heette M A R I E U B , Toch geen
me e il i j ke naam -,
Het gewicht van de kip werd ook niet geraden«
Maar Aaldrik Wolters was er het dichtst bij en hij
kreeg daarvoor als prijs een pracht van. een
k r i e 1 h a a n. "k Heb der ¡a öl f 'n ©kkie veur
timmerd", vertelde Aaldrik de volgende dag.ä Wel een
bewijs dat de krielhaan in goede handen is tereoht
gekomen,. Hij had het minder kunnen treffen,, 4 Oktober is het dierendag,. De krielhaan aal het toch sekar merken, hè Aaldrik,
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Van de ingezetenen kwamen er ruim 70 bloemstuk jes binnena Om hieruit een keus te maken was
voor de Jury, bestaande uit Mevr. Hofkamp en de
Heer Leiting uit Zuidlaren een hele opgave• Tenslotte kwamen de volgende prijswinnaars uit de bus:
—M.QEMSTUKJES:
16
2,
34=
5,
6,
7o

•mm

Mevr» Boes
Truida Hollander
Mevr, B-A, Scheper
Mevr, Lamberts-Vonk
Mevr, A., Scheper-Lamberts
Mevr« Weites-Liebe
Mevr. V,d„ Helni-Rcemeling

VAZEN
\ o Mevr, Hagting
2-. Mevr., Kruims
3* Mevr, Hamminga
Be rvoile ve rm-r-ld ia« •
Mevr o B-, Haayer
Mevr» Bruins
B L O E M E N
GERANIUM;
ï.IESJES;

COLEUS:

Mevr,
Mevr,
Kevr,
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr,
Mevr,

Z. Kanon
A-, Boes
Kanon-Nieborg
P~ Wolters
Stlhans^Kllnkhame:
P, Wolters
L, Hes
Weites-Liebe

BLADBEGONIA:

Mevr, Lamberts=Vonk

STER;

Mevr.. L, Hee
Mevr, Niehuis
Anneke Schans

fBEGONIA:

Mevr, A, Scheper

FUCHSIA:

Mevr« Boekhorst
Mevr o Stobbe

Langs deae weg willen we alle Midlaarders
hartelijk dank zeggen voor alle bijdragen, die er
toe geholpen hebben deze tentoonstelling te
doen slagen» V/e hopen een volgend jaar weer even
goedj, so niet nog beter uit de bus te komen
ÔU cl 6
I

FL0RALIA4STAARTJE.
Wie van de dames heeft zaterdagavond op de floralia per ongeluk een verkeerde groene regenjas meegenomen? Graag even bericht bij Mevr, B, Scheper9 C 3? „ Midlaren,
. Hartelijk dank!
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RAADSEL:

O/eral hetzelfde invullen.
Hij trekt zijn schoen ,,.,...
Hij lust geen vlees met
Hij is een echte
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TANDEN

EN

KIEZEN,

Onlangs heeft de schooltandarts de
gebitten van de kinderen gecontroleerd,
Maar....... Tevreden was hij lang niet» Vooral de
melkgebitjee werden in slechte orde bevonden» Daar«
cm willen líe vooral de ouders; ar nogmaals nadrukkelijk op wijzen, hoe belangrijk hst verzorgen van
het gebit van klein afaan is. Zelfs de reeds aangetaste meiktandjes moeten toch nog gepoetst worden j. ca aantasting van het blijvend gebit te voorkomen,
N.B, Even goed als poetsen is het eten van een
appel 's avonds voor het naar bed gaan.
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ZONDAGSSCHOOL
Ook de zondagsschool is weer begonnen.
Elke sondagmorgen van 9.00 uur tot 9o45 uur is
Uw kind hier welkom.

MAATSCHAPPELIJK WERK.
De Maatschappelijk Werkster aangesteld
door de Hervormde Kerk te Zuidlaren houdt iedere
eerste donderdag van de maand van 7-30 uur8,,00 uur spreekuur in het schoolgebouw te Midlaren =
Dit spreekuur is voor een ieder toegankelijk.
Op dinsdag 22 oktober a.s, zal zij op een
avond van de Naaikrane spreken over haar werk.
Ieder, die belang stelt in dit praatje zal door
de dames van de Naaikrans hartelijk worden ontvangen .
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PUZZLE..
De opgave Van de vorige keer is geen
B,..'cos geweest We rroeggn ¡jullie een opstel o^av.
de vaeantie te maken» Er is sègg© en schrijve *ééi
opstelç ja jo leest goed, één opstel binnengekomen. Dat was het opstel van Minko Honebeek, Voor
riem de prijs,
In de volgende stukjes tekst sit een blos»
uienaaam of eer. diereoiaam verborgen»
Zend de gevonden namen zo spoedig mogelijk in» An«
ders vergeet je het misschien,
B I o e m e ••,.
\, Waar is je viool,. Tjeerd?
2, We zijn met vakantie naar Oostenrijk geweest,
3» Moeder zei: MJanv je raadt nooit9 wie er ge=
beid heeft.,".
4» Dit is jouw jas; mijn jas hangt boven»
5» Tijdens de hevige storm keek vader steeds naar
her. dak, want hij was bang dat de mast er af
sou waaien»
4

»
2«
3«
4»
5«

Mijn broer werkt in een wolfabriek,
Mina» let jij op de pan» terwijl ik weg ben?
De molenwieken draaien rond,,
Wij hebben onze auto aan oom en tante verkocht»
Deze leerling doet altijd heel goed zijn best»

ZWEMMEN.
Door vrij redelijk weer tijdens de zomermaanden konden we geregeld in schoolverband het
Bo'bad bezoeken voor zwemles« Resultaten bleven
dan ook niet uit» Geerta Stobbe en Bartje Stobbe
behaalden beiden hun A- diploma,. Van harte gefeliciteerd,? Ook Gini Davidy en Aaldrik Wolters zijn

in het bezit van dit diploma, terwijl Rob de Hoo
2 diploma's A en B bezit. Verscheidene kinderen
van de vierde klas zijn reeds zo ver gevorderd,,
dat ze het. volgend jaar zeer zeker een diploma
zullen halen» Dit zwemonderwijs kan door ons;: ouders, niet hoog genoeg worden gewaardeerd» In de
Btad gebeurt het niet zelden„ dat men ƒ ïOO aan
leggeld kwijt is, voor het kind een diploma heeft,
Door geregeld deel te nemen aan de schoeizwemles»
sen kan ieder kind. bij ons voor slechtü ƒ 2Ç50
ir.' het bezit k omen j^yi^^^f^-^wemd i pi oma,

\f
DJj ZUIDLAARDB RMARKT Nog slechte enkele weken scheiden
ons van de 5>o beroemde Zuidlaardermarkt, MDe
Zuidlaardermarkt" ia ami begrip voor alle ZuidlaarderSj, maar voor de Midlaarders evenzo» Want
niet alleen in Zuid- maar ook in Midlaren heerst
die dag een ongekende drukteOm naar de markt te gaan, wonen we hisr erg
gunstig, want we kunnen er lopende komen.. Dan
hebben we niets te maken met parkeersproblemen,,
opstoppingen e»d„
Voor de jeugd is de markt een i*are belevenis»
Er is haast geen kermis waar zoveel attracties
zijn als hier»
We hopen, dat we ook dit jaar allemaal weer gezellig Zuidlaardermarkt mogen vieren» Elk op ssijn
e.igen manier.
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