)J
Of etn û
p-a d de. Ç>i °€ ' ' * * ' '

hi
l

I

J
.

.

•
• •: y

m. 30

IV

R

ZWEMMEN.
De zwemwedstrijden van de Buitenscholen in de Gemeente Zuidlaren
die in het vorige schoolkrantje werden aangekondigd zijn voor onze school een succes geworden. Schoolkampioenen werden n.l. Marijke Boes en Ronald Boes. Zij mochten voor hun prestaties een leuk
klein bekertje in ontvangst nemen,
De estafette werd gewonnen door de
A.
school.te De Groeve, die hiermede
i
de wisselbeker verdiende.
\
/

c> \ t
if
M z. ! f r
-\

VAKANTIEROOSTER.
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De vakanties voor het komende schooljaar zijn
als volgt varr'-gesteld:
-

HERFSTVAKANTIE
KERSTVAKANTIE
VOORJAARSVAKANTIE
PAASVAKANTIE
HEMELVAART
PINKSTERVAKANTIE
ZOMERVAKANTIE '

18
20
25
4
19
30
27

okt.
dec.
febr.
april
mei
mei
juni

t/m
t/m
en
t/m
en
t/m
t/m

22
3
28
12.
20
1
8

okt.
jan.
febr.
april
mei
juni
aug.

Wij geloven sommige ouders een plezier te doen met deze vroegtijdige publikatie van ons vakantierooster.
OUD-PAPIER

'

De laatste oud-papier actie
werd afgerond op ƒ 205,—.

bracht op

3725

x

5i et = ƒ 204,87-sV,

Dank voor Uw bijdrage aan de actie.
De Oudercommissie.

.

TANDEN

POETSEN

Mogen wij de ouders nogmaals wijzen op het belang van een goed gebit?
3 x daags tanden poetsen is beslist niet te vaak!! !
Als straks de tandarts weer langs komt zou het leuk zijn als die
goed verzorgde gebitten bij onze leerlingen aantrof.
Trouwens de frisse adem. , een gevolg van geregeld tanden poetsen,
is ook mooi meegenomen. Mogen we op Uw medewrking rekenen??

FLORALIA

- kindermiddag

Zaterdagmiddag 25 sept, was het voor de schoolkinderen
een gezellige middag.
. ,
Om 2 uur verkeerde iedereen nog in spanning of zijn 'of haar
bloem of bloemstukje misschien in de prijzen was gevallen.
Niet elk kind had een bloem ingestuurd, maar wel had iedereen de vrijdagmiddag tevoren in school een bloemstukje gemaakt.
Toen alle kinderen binnen waren, m maakte meester de prijzen
bekend, en werden de prijsjes uitgereikt» die daarmee verdiend
waren.
Hierna werden de kinderen in
5 groepen verdeeld en met hun
leider of leidster gingen ze
langs de spelletjes om zoveel m o gelijk punten te scoren.
Er werd flink gesjoeld, hard met
de ballen tegen de bussen gegooid,
en de pijltjes vlogen in het bord.
Terwijl de kinderen iets dronken, werden de punten opgeteld. •
Voor elk kind was er een prijsjey Maar ja, wie de meeste p u n ten had behaald, mocht het eerst kiezen. En dat k i e z e n ís soms
moeilijk hoor!
Tot besluit kreeg ieder nog een prachtig uitziend schaaltje ijs.
Dat viel zeer in de smaak/
Met vrolijke, blijde gezichten/ één of meer prijzen in de hand,
ging ieder naar h u i s .
Juf Lamberts.' • • • ..
DROMEN
Ik heb een keer gedroomd, dat ik in de zee zwom. Dat ik onder
een boot zwom. En toen de boot weg w a s ,
toen ging ik de boot n a . Want daar lag
•;'•'
een stuk touw. En toen kwam.-er een w a l ..ff
vis aan en toen duwde de walvis mij naar
\- \
boven. Toen werd- ik wakker.
'\
Geert Venema.'
*

/

Ik heb gedroomt van een boze bok. Die bok heeft mij gëstoöt "
met zijn k o p b "Moeder..-..! Een bok!!"
En toeri had ik de bok een schop g e %.
i j
geven. De bok werd boos, h i j schop¿\.
<-o
y£, u)r~c2-]Jj¿f y¿f\\
^ e m^-J' -^n ^ o e n w a s de droom afgeivj
i?A? lopen.•
•
•
Annelies N i e h u i s .
Sergeant: "Piet, wat was je voor je in dienst kwam?"
,;
Soldaat: "Gelukkig, sergeant".
Mop van Henk Sants.

W

WAT IK BELEEFD HEB.
Ik ben op vakantie geweest. Weet je waarheen? Naar Callantsoog.
Dat was heel leuk. Zaterdagmorgen vertrokken we om half elf en
we gingen over de afsluitdijk.
We waren er om 1 uur. Toen gingen
we eten, andijvie. Er was ook een
speeltuin. Die middag gingen we
naar het strand. Kars en ik ook.
Toen we ..er waren gingen Kars en
ESSSà.
ik "d'rekt de zee in. We hadden e
net. Daar vingen we garnalen mee. Maar toen werd' ik door een
kwal gebeten en dat deed zeer. Toen was er een mevrouw. Dié deed
er azeron op. Toen deed het geen pijn meer.
Roelof Lamberts.
STANDWERKER.-

Mensen, kom ér b i j ! !

'Co o r <=» ir

Ik .'heb wat moois meegebracht! En weet je
wat. Lekkere boerenworst. Het
.. '.
heerlijke sap sprinkt er uit!!!
Dat is kwaliteit ! ! •!
i,.,.,.

i

:
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Ja, jongens, dat is gezonder
dan een zakje drop.Wie neemt de
volgende?? Zulke worst vind- je.:
bij de andere kramen niet!!!
Jan Staats.
•

STANDWERKER

II

"Komt u mensen, komt u allen! Hier heb ik iets voor u meegebracht,
Als u het ziet, dan zal u uw portemone
•
pakken en er wat van kopen. Hier ziet
u de lekkerste paling van de hele Zuidlaardermarkt. Zelf-gevangen, ja,ja!!!
U daar mevrouw, neem toch een pondje
mee voor uw lieve man thuis....!'
Janneke

. ;. f

Krémer.

3 T HET

ZIEKENHUIS

Ik heet Henk Sants. Ik ga jullie vertellen wat ik in het ziekenhuis deed» Ik heb Op een vrijdagmiddag mét gymnastiek mijn
been gebroken. Wat zegt U, wilt'U weten hoe dat kwam?
Nou, heel gewoon, ik kreeg een schop voor de schenen.
Toen zijn we na negen dagen naar het Ziekenhuis gegaan. Ja,
U denkt misschien waarom niet direkt? Nou, we dachten eerst,
dat het niet gebroken was»
In het ziekenhuis kreeg ik
gips om mijn been tot aan
mijn dijbeen. Gelukkig hoefde het niet gezet te worden,
want ik heb me laten vertellen
dat dat een pijn doet .....
Na twaalf dagen moest ik terug
komen. Enorme tegenslag, want
het was verkeerd gegroeid en móést weer gebroken worden. Gelukkig onder narcose. Ín het ziekenhuis liggen is niks aan.
Nadat mijn been gebroken was ging alles goed tot aan de dag
dat mijn been uit. zijn derde gips gehaald was. Het was helemaal stijf. Iets, waar ik nog mee zit, want ik moet nog elke
week twee keer naar therapeut Greiner.
Henk

Sants
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Oh, ja, het is vandaag
Zuidlaardermarkt.
Ik moet er vroeg bij zijn

og een klein
eindje...

oiyy^yy
<&*•?&

Oei ! ! ! Wat heb ik"
_&s*r""1;rek in oliebollen.
Jan

Kruims,

V/at lijken de mensen klein.
Mijn maag draait wel een
beetje.

PUZZLE

-"RUBRIEK

z

WM,

Oplossingen kunnen worden ingestuurd
bij de maker: RONALD BOES
De gezichten zijn"niet hetzelfde.
Ze verschillen op 4 punten.
Zoek de verschillen.
Annemarie Kanon.
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Horizontaal
1. Lastdier
6. Trekdier
7. rotzooi
9. hoofd •
10. kar door rund getrokken
14. lengtemaat
15. oostzijde
16. bekeuring
17. punt van dak
18. en zo verder.
Vertikaal
2. lekkere gebakjes
3. gek
4. verbrand hout
5. vocht
8. vogel
9. schrijver v.e. woordenboek
11. stad in Duitsland
13. rijksdaalder
16. vogel, die kan leren
praten

1

O0b

- .

)\ o &<, I

A

eM )Y) /ei) /e /;

.-•

l©

«

Á
•

V

q =0

