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VAKANTIE
We zijn gekomen aan de laatste vakantie van het schooljaar
1977/1978. Allemaal een heel prettige vakantie toegewenst, zodat
we uitgerust aan het nieuwe schooljaar kunnen beginnen'.
ZOMERVAKANTIE

1 juli

t/m

14

aug.

AVONBVIERDAAGSE
g

Onze school deed voor de 15 keer mee aan de afstand over
10 km. Een prachtige groepsmedaille was het resultaat. De kleintje
liepen voor het eerst 5 km. Dit is goed bevallen. Dank aan de
leidsters Juf Lamberts en Mevr. Vos ! ! ! ! !
GESLAAGD
Aan de P.A. te Groningen slaagde voor de akte volledig bevoegd onderwijzer Niesco Loerö'p te Midlaren.
Niesco heeft verleden jaar aan onze school gehospiteerd.De kinderen kennen hem daarom wel. Van allemaal gefeliciteerd Niesco!! ! ! !
TUSSENSTAND ZONNEBLOEMEN
Hier zou de hoogte, die de zonnebloemen nu hadden worden gepubliceerd. Maar de kinderen wilden dit liever geheim houden om
het verrassingselement te bewaren. Dus geen tussenstand.
RE •'; TÍFICA TIE
De Paashaas op de voorpagina van de vorige schoolkrant
was niet getekend door Ineke, maar door Roelof Lamberts. Sorry voor deze vergissing Roelof.
DORPSFEEST
Nu 19 augustus dichterbij komt, wil de commissie U meedelen, dat de organisatie reeds vastere vormen aanneemt.
Het feestgebeuren zal zich grotendeels om en in de schuur van de
Heer K. Meisner afspelen. Wij vermoeden, dat alle wijken begonnen zijn aan hun "taak". Geheimzinnigheid speelt hierbij nu al
een grote rol. Eén maakte een excursie, hopenlijk een leuk
Uitstapje met goed resultaat?!
Mensen, span U in en maak er iets moois van. Wij wensen U in
ieder geval gezellige avonden tijdens Uw werk en heel veel succes!
U denkt toch aan onze bijeenkomst? (zie elders krant)
Tot ziens,
ZWEMWEDSTRIJDEN
BOSBAD.

Aanvang

BUITENSCHOLEN
9 uur.

op

Publiek

de

vrijdag
welkom!!!

feestcommissie.

30 juni in het

SCHOOLREISJE:
Op Donderdag 1 juni vertrokken de klassen van Juf Lamberts met stralend zomerweer voor hun jaarlijks schoolreisje,
We hebben eerst de dierentuin: van de „Vluchtheuvel" in Norg aangedaan.
Deze is niet groot dus vrij overzichtelijk en de kinderen kunnen
zich hier wel even uitleven.
'...'..Hetzelfde kunnen.we.zeggen-yan.de speeltuin, waarna dankbaar gebruik
i s gemaakt.
•;
Een schrik kwam even bij de.leidsters toen de eerste-leerling zich •
melde om zijn rood hoedje af te doen, want hij zweette ao.
Het bleek dat door de transpiratie de rode verf los liet en het gezicht een bloederige uitdruk gaf.
'......'"-.
De tweede of te wel de derde fase was de speelvlakte inde' 'Norgérbos
aan de Langeloërstraat.
Hier werden wat spelletjes gedaan 'en rond 1-2.30 .uur-gepicknickt.
Van hier ging de reis naar Leek de Kinderboerderij, wat een prachtige uitspanning is voor kinderen vooral bij mooi weer.
Ezel rijden, dartelen met de geitjes en kalfjes en natuurlijk in
de trein.
Met ér tussen door het beloofde' ijsje en drankje.
Tegen 4 uur werden we „ingescheept" voor de tocht over het Leekstermeer.
De uitdrukking „pappen en nat houden" kwam op de boot in werking.
Met een washandje die door het meer werd gehaald, werden de gezichtjes en polsjes weer wat' opgefrist.
Het enigste wat .een beetje mis dreigde, te lopen was, dat er
's morgens een jasje was blijven liggen in de'speeltuin.
Op de terugreis hebben we het kledingstuk dat nog aanwezig was
weer opgepikt.
,
Zeer zeker wás' dit een prachtige ongedwongen dag vo:or de kinderen
en ze arriveerden- dan ook voldaan om 6 uur weer bij de school.
De secretaris v.d
Oudercommissie.

S

Een openbare informatieve bijeenkomst van de Dorpsfeest Commissie :
De feestcommissie acht het noodzakelijk enig overleg te plegen
met álle'10 wijken uit Midlaren.
Op 6 juli a,s. is.er een informatieve bijeenkomst.
Van iedere wijk zien wij graag twee afgevaardigen.
Tot ziens bij Café „De Hunebedden". '
Aanvang 8 , uur. .
de feestcommissies
A
V.V.V. MIDLAREN

Viswedstrijd: 22 j u l i a . s ;
'°
„Plankensloot"
Opgeven vanaf 4.30 uur.
Vertrek
'
5.00 uur.
Dropping: .22 j u l i a ; s ;
.;
Café „De Hunebedden".
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SCHOOLREISJE
A lie 1 2
en 3 klassers hebben een verhaal geschreven over
hun schoolreisje; teveel om allemaal in de krant te zetten.
Daarom hebben we van alles wat er gebeurd is wat stukjes bij
elkaar gezocht, zodat steeds alle kinderen van één klas, samen
vertellen hoe het schoolreisje geweest is.
De eerste klassers:
JOHAN SIJBRING
MARINKE
STEENHUIS
\.'Clt/i

/MNET Y\
/HAAIJER

V \

MARINKE
STEENHUIS

ANTHONY
VAN DIJKEN
yf.O-^iQ}j>

MARINKE
STEENHUIS
MARTINE
WILLEMSEN

ALBERT
SCHIMMER

MARINKE
STEENHUIS

sohoolriesje 1 juni
'smorgens geeg het schoolreisje beginen.
wij zijn 's morgens om 9 uur vertrokken naar
norg. en in norg zij we eerst naar de dierentuin gegaan, bij de papegaaien, ze deden heel
gek.
wij gaan naar norg en leek.
wij zijn naar de glijbaan geweest.
en naar de bos geweest,
toen we de dierentuin bekeken hadden,
gingen we naar de speeltuin en daar was een
heele hoge glijbaan
en daar moest je met een
zak op. hij ging heel snel. als je er zonder,
zak op ging ging je nog harder.
ik he? een zak gehaald, en ik gin de trap op
en toen ik boven kwam gin ik in de zak zitten
en toen schoot ik v/eg. en ik gin hard?
toen kwam er een muis en die blie het verhaatj
uit. naar leek. en kinderboerderij,
na het pick-nioken gingen we naar de kinderboerderij, en daar was een heel dik zwein.
ik vont op de esel reiden het leukst,
we zijn in het bos gewest, ik heb de dieren
bekeken, ik ben ook in de speeltuin geweest,
maar ik vont de esel het leukst,
ki hep het heelluek gu hat. ik hep ook nog
op een glijbaan gu setun. ik hep ook sips gu
hat. ik hep ook nog o> een boot guaeten.
we heben ook eenboot-tocht gemaakt over het
Leeksermeer wij wouden nog gaan zwemen maar
dat mocht niet van juf. wand het was te diep.
maar het was wel leuk op de boot
en toen ginen we naar huis.
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De tweede k l a s
BERT DE SWART

schoolreisje •
Wij gaan naar de dierentuin. Om 9 uur daar gaan
Wij naar een papegaaien die kan praten
hij zegt lore en goodemoogen zegt hij tegen je
en dan -een schiltpat en dan een ijsbeer en dan
nog veel mir dieren.

RICHARD
HOGENBERG

Daar waren wel aoht papegaaien, één van die acht
zei weleens lore
dat betekent goeie morgen.
En we kwamen ook bruine beren tegen.
En schildpadden, en apen, en een leeuw en leeuwin,
en nog veel meer dieren.
• :
En toen we de dierentuin uit waren zijn we wat•
gaan drinken.. En toen zijn we naar de speeltuin
toe. En daar was een glijbaan van misschien
honderdvijftig meter hoog.
En daar moet je met een mat van afglijden.
En daar ging je met een vaart van af. En dat gaat
leker. En dat zou nog lekerdèr gaan met de wind
in je.
toen wë de dierentuin hadden bekeken toen kregen
we wat drinken, en als je het drinke. op hat mögt
je in de speeltuin speelen. en daar was een hesLe
hooge glijbaan, en als je er op wil moet je een
zak pak'en. en je moest met de zak heel veel
trapen op sjuwen!
en als je boven was moest je je zak op de glijban legen en op gaan ziten!
en- dan moest je av zeten. en dan gleed je!
en dat hep ik wel 10 keer gedaan.
Daarna gingen we naar het bos daar gingen we
piknikken. Henk en ik hebben ook nog een hut
gevonden.
toen gingen we weer naar een speeltuin daar waren
treinen en dat was heel leuk. toen kregen we een
ijsje, er was ook nog een heel vet zwijn en er
waren ook nog geiten en we hebben nog veel meer
gedaan maar ik stop er mee want ik moet ophouden
van juf.

ANNEMARI!
GOULMY

BRUNO
BOUCHER

De derde klas :
HENK
SCHUILING

LUCHIEN
HAAIJER

HENK
SCHUILING

MARTIJN
VOS

ANNELIES
NIEHUIS

Ons school-reisje
Donderdagmorgen 1 juni .
Gingen de 1 st klas en de 2 de klas en de derde
klas op schoolreis, om negen uur vertrokken wij
Uit midlaren, naar nrog.
wij gaan eerst naar de dierentuin, en de lagspiegel
was leuk. en wij gingen allemaal op de bank.
richard hat de koek uitgedleed en juf deelde de
beekertjes uit, en wat drinken uitgedeeld, en
toen gingen we naar de speeltuin toe.
ik ging op de glijbaan in een snelle vaart naar
beneden toe. toen bosde tegen een meisje op.
toen ging ik met henk op één mat
ik was zwar en ging heel vlug, en henk moest
zonder kleed naar beneden.
Er is ook een speeltuin bij een glijbaan met zes
banen, de tweede baan die is glad! ' •'•••• ...... _
daar ging ik op ik ging daar op , oei boem! !. ....
ik viel tegen iemand op,pardoes hoor. .
iedereen ging haast op de glijbaan,ook waren er
kinderen die op de kabelbaan gingen.
Toen gingen we naar een heuvel, daar was het heel
.mooi. We gingen eerst naar een plekje waar schaduw
was, en gingen toen eten.
Toen we gegeten hadden gingen we-tennissen of
:
voetballen of vopbal.
•
Ik voetbalde met meneer Kremer. • •
Ik stond .op doel en meneer Kremer schoot.
Toen hebben we nog spelletjes gedaan.
Later gingen we naar de kinderboerderij, daar >.
hebben we een hele dikke zwijn gezien. Én we
hebben'nog op een ezel gereden. We hebben ook
in een treintje gezeten, en dat ging door het bos.
En toen gingen we nog naar de boot.
We moesten eerst nog wachten op andere kinderen,
maar die kwamen te laat.. Toen gingen we al varen.
Een jongen vertelde.van alles.
En ik heb ook een vis gezien die:sprong boven
hét water.

Einde
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Op 6 juni was het zo heet
dat niemand in school nog iets deed.
De handjes wa rm, de hoofdjes rood,
zo zagen we eruit, van klein tot groot.
Juf zei: Dan gaan we buiten spelen,
Maar ook dat begon al gauw te vervelen. Toen we naar binnen gingen,''
was de klas van meester aan het zingen.
Wij zijn toen aan het rijmen gegaan,
en zeiden: Dan komt er tenminste iets
in de sohoolkrant te staan.
juf Lamberts
Maar zelfs voor rijmen scheen het haast te warm te zijh; er waren
dan ook maar een paar kinderen die iets -op papier kregen:
er was eens een hond
die had een dikke wond
hij ging er mee naar de
vee-arts heen,
en zei: kijkt u eens even
naar mijn been.

een hond die lopt rond
en snuf el t over al op. de grond
en het is heel slim en goed .•'• .
voor diefen vanen, dat is'goed.
BERT DE SWART

MARINKE STEENHUIS

Het
Juf
Het
Het

is. heel wa rm in de'klas.
is niet in zijn sas .
is net zo warm in amerika
is:net zo warm in afrika1-

RICHARD HOGENBERG
f

Er was eens een kip
die zat op .een wip.
daar zag hij een rat,
die zat- onder een mat.
.

MARTIJN VOS
/ Z Z - -

......

•••-.

Henk Schuiling las tijdens de taalles/een,.rijmpjë'y .wat hij zo
mooi vond dat het daarom nu in de schoolkrant-., staat'A f '"••:
' il L b

, ÍI &
Wie belooft en niet wil doen
is gelijk een mager hoen,
dat wel kakelt op de stok,
maar geen ei legt in het hok.
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Annemarie Goulmy zette 16 regels op papier waaraan een brave
leerling zich bij juf Lamberts dient te houden:
1
2
24
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

schrijf door.
doe je sommen goed!
luister wat juf zegt;
lees beter.
doe taal beter.
maak niet..ruzie.
schrijf netjes.
schrijf geen koejen-letter.s;
zit niet op school te dromeni
maak geen vlekken in je schrift.
eet nojt snoep in school! ft
han je jas aan de kapstok.
kom op tijd op school!
gooi noojt papier op de grond!
fff 'FS f. ••>•
haal goeje sijfers op school.
zit niet op twee poten te wipen op je s t o e l

fantasie-verhaal van Richard Hogenberg:
In de natuur zijn heel veel dieren.
Ik liep een.keer door het bos.
En ik zag één haas een hol graven in de grond.
Vlak bij een kastanjeboom.
En in die kastanjeboom hing een vogelhuisje, en in dat vogelhuisje
een pimpelmees, met een ringetje om zijn beentje.
En op dat ringetje stond:n.m.4Q68 stond er op.
Maar ik liep verder en toen zag ik in één boom een uil die sliep
lekker. En ik had een ibtotoestel bij me
en ik dacht. bij.
me zelf.'.... ik maak van hem een foto.
En toen ik hem op de foto had.
Ging ik verder en toen zag ik een reuzen panda die bamboe at.
Het was een vrouwtjes reuzen panda met vier jonge panda's, die
atten ook bamboe.
Ik dacht opeens wat ik in een boek las:
De reuzen panda is heel kieskeurig
en leeft voornamelijk van bamboe.
Net als de moeder van de vier jonge reuzen panda's.
En toen ging ik verder.
En opeens zag ik een eintje verderop een bereval , er zat een
jonge bruine beer in te brulen.
En ik maakte de jonge bruine beer los.
En ik nam de beer mee.
Een eind verderop waren de auders gaan slapen, ik legde de kleine
beer er bij, want die sliep in midels.
En toen ging ik weer verder.
EINDE

I

h

KLAS

I:

MARINKE
STEENHUIS

onse oto is kapot gegaan,
mama heeft hem.toen aan de kant gedrukt
een paar jongens heben haar mee-ge-holpen
en toen is ze gaan liften.

CHRISTINA
VENEMA

het huis van mijn oma is afgebroken.
jammer 'he ?
nu woont ze aan de leenlakkersweg
van mijn papa zijn verjaardag
oppa en omma en mijn papa
en hij kreeg een zaag.
en toen ik naar bed gin, toen droomde ik oover
papa zijn verjaardag.
opa en oma zijn met de boot gukomen.
juf zij het is net sinterklaas •'' .' .
ik ben irst naar mijn opa geweest.
wij.zijn uit nigeria gekoomen en we wuone nu in
knulle-land.
johan zijn teen is' niet Zu moui
hij heeft een dikke snee in zijn voet
hij kan nu wel weer lupen.

ANTHONY
•VAN DIJKEN

ALBERT
SCHIMMER
MARTINE
WILLEMSEN
JEANET
HAAIJER
JOHAN
SIJBRJNG

juhan zijn teen is niet zo muoi want hij heeft'ëen
sneei In zijn teen
johan moest er uuk mee naar de dokter

KLAS'. II:
RICHARD
HOGENBERG

: Mijn opa heeft een hele'boel schapen.
En toen mijn upa de schapen ging scheren.
Met een scheermes er gingen twee schapen dood.
Ik heb met mijn opa gehandeld voor een lametje
Dat lametje koste 100 g.l.d.

ANNEMARIE
GOULMY

laatste nieuws:
mij moeder wau een nieuwe autu. •'
en ze wel niet een groóte auto heben!
en ze heeft bij een gerarje een flat gezien en die
wil ze heben = rood !
einde

(allerlaatste nieuws: ze rijdt in een oranje eend !)

BRUNO
BOUCHER

BERT
DE SWART

laatste nieuws:
Ik krijg een jong poesje want mij vriendje heeft
jonge poesjesl Ik heb er al één uit gezocbt
hij is helemaal zwart.
En ik h eb • e en bel 1 et j e. y oo r h om. .gek o cht ..-.Maar.fthi.j
'is er n o g w e l w a t bang voor.
En de jonge poesjes moet ook ingepoedert worden
tegen de vlooien en de ogen moeten o o k gewassen"
word m e t een watje m e t warm water.
We hebben ook jonge kuikentjes en ze zijn "al heel
g r o o t . M a a r er is een d i e k a n niet zo goed l o p e n .
En er Is speoiaal voer voor do k u i k e n t j e s .
ik zwem i n de dransea
'* :
h e t is daar heel leuk en daar zijn schelpen vinden
en daar zwemt h e t hilek
en er is een plek b i j waar je kunt liggen en drinken,

KLAS III
ANNELIES
NIEHUIS

Laatste nieuws :
. \\
Juf heeft de laatste weken een broek a a n , dan is ze
vast voor avondvierdaagse'klaar.

MARTIJN •" .:. Laatste n i e u w s :
VOS
D a t mijn moeder m e t de avondvierdaagse m e e heeft
gelopen.
.
.
•• .
:
Dat mijn vader tien dagen geleden jarig w a s .
Dat ik een tien op proefwerk h a d .
D a t ik postzegels spaar.
HENK
SCHUILING

V/ij hebben jonge poesjes g e k r e g e n , een zwarte en
een g r i j s e .
en ook eon hond die is 12 jaar h i j h e e t blacky
h i j doet niets.hij-zegt waf-waf en de p o e s mouw"mouw.

ANNELIES
NIEHUIS

Donderdag zijn de kleuters op school g e w e e s t .
Ze heten Annemarijn, M a g r e e t , Olga, Joke en Huib
volgende week komen ze n o g een keertje om te wennen..

LUCHIEN
HAAIJER

in'a heef een jonge bebie gekregen en m i j n moeder en
n o g m e e r gaan er heen.

.Jt} fr,-, mijn opa's poes heeft 3 jonge poesjes gekregen.
e n Z e 2 a t e n Di
^•è&J&m
0'de àfwasbak. en de poezen klomen
M /
£ * ^ % C ^ / s t e e d s o v e r mijn broekspijp en overal. •
:
JUE
LAMBERTS

: D a t wederom een paar leerlingen v a n onze school in
de prijzen vielen b i j de pannekoekentocht.
Te weten:Boudewijn Tinge,' Janneke K r e m e r en Dieneke
Schuiling.
Vermoedelijk h e e f t Janneke een speciaal zintuig om.
te weten b i j welke groep 'ze zich elk jaar m o e t voegen,

~

De kinderen van de 6-de klas vertellen 'waar ze na de zomervakantie
naar TOO gaan.
IK
Ik ga nu gauw van school af.
Dat vindt ik best leuk, v/ant dan kom je eens bij andere meesters.
Er zitten nog 3 kinderen in mijn klas; Greetje die gaat naar een
scholengemeenschap in coevorden.
en Jan die gaat naar de L.T.S.
en Ronald die gaat naar Groningen,
En ik zelf ga naar de Alette Jacobs school in Hoogezand.
Ik ben er al geweest het is een mooie school o
Onze hoofd van de Brugklas heet Meester Reintje die- is erg aardig,
Zo dit was een beetje over ik.
Ineke Hamming.
t

_

_

_

_

Ik ga van school af.
Ik ga naar Groningen.
Hamming gaat naar Hoogezand
daar ga ik niet heen want dat is veel te rot
fietsen.
Jampie gaat ook naar Hoogezand.
Greetje Ruben gaat naar Coevorden naar
school dat is mij te ver weg lili
Ik ga op fiets naar school.
Ronald Boee

Van .School.
Na de grote vakantie ga ik in Coevorden op school.
Naar de Rijks scholen gemeenschap.
Ik ben al naar die school geweest.
Ik vind het best mooi naar een andere school.
Daar leer je weer eens wat anders.
Ik vind het op de lagere school zo eentonig
Ik vind Engels en zo veel mooier.
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Greetje Ruben.
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Over Nigeria
Ik ben Sander Willemsen en i k ben in Nigeria geweest.
Nigeria is een land in afrika.
Nigeria is een mooi land alleen erg vies.
Ik woonde in de hoofdstad Lagos.
Ik woonde op een compound dat is een soort kamp waar mensen bij
elkaar wonen.
Apapa is de havenstad van nigeria.
V/ij werkten bij naco dat is een bedrijf.
We bouwden een nieuw vliegveld.
In nigeria wonen de negers in hutten van leem. leem is een soort klei,
De daken zijn van palmbladeren.
Het hutje bestaat uit één vertrek.
De negers slapen op matten of bamboe bedden.
Ze hebben geen tafelvof-. stoel in de hut.
W
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VAKAN TIE ;
In de zomervakantie gaan wij op vakantie naar Oostenrijk.
Onderweg gaan we misschien nog naar het „Walhalla".
Vorig jaar zijn we niet met vakantie geweest.
Toen was hij bezig met het dank (want wij verbouwen ons huis)
en daarom konden we niet op vakantie.
Dat was niet zo leuk.
.;

Esther Vos,

Jantje,
Ik heb vorige keer verteld van Jantje, dat die gedekt was op 23 nov,
Nou, op 19 april heeft ie jongen gekregen ze heten Jan, Joris en
Minnie, het zijn er dus drie. Minie is een geit en ziet er precies
zo uit als Jan (en dat is een bok) zwarte pootjes verder bruin.
Joris (Bok.) heeft geen zwarte pootjes maar bruine en wit kopje
veder bruin..Gistermiddag is Jan verkocht aan een Scheper, of zo,
0, Ja Joris is ook te koop hij kost f,15.--. Maar Minnie wil ik
graag houden maar het mag niet van mijn paa«
Annemarie Kanon,
Silvana.
Ons buurmeisje heet Silvana, Ze is 31 mei 1 jaar geworden, Ze
kreeg ook kadootjes en ze kan al bijna staan. Nou zijn Ida en Roelof
en Silvana met vakantie naar Valkenburg 2 weken, Castor ging niet
mee die blijft thuis. Ik heb ook een kaart van Ida en Roelof
gekregen.
Annemarie.

PUZZEL -PAGINA
Een kruiswoordpuz,/
zel van Boudewijn
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Tinge. Maar wel een ge•/ •• i
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