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- 2 VAKANTIEROOSTER
15
24
18
.4
15
26
7
30
5

HERFSTVAKANTIE
KERSTVAKANTIE
VOORJAARSVAKANTIE
PAASVAKANTIE
HEMELVAART
PINKSTERVAKANTIE
ZOMERVAKANTIE
KONINGINNEDAG
BEVRIJDINGSDAG

okt
dec
febr
apr
mei
mei
juli
april
mei

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

19
4
19
11
16
28
18

okt
jan
febr
apr
mei
mei
aug

OUD-PAPIER:
De oud-papier actie op woensdag 5 september heeft een bedrag
opgeleverd van f. 232.-C0NTACTAV0ND:
Deze wordt gehouden op woensdag 24 oktober.
De ouders krijgen de gelegenheid gedurende 10 minuten met de
leerkracht over hun kind(eren) te praten.
Ue hopen, dat alle ouders van deze gelegenheid gebruik zullen
maken. Gelieve onderstaand schema san te houden:
3uf Lamberts

Meester Boes

7.-- uur Fam. De Swart

-- uur Fam, Vos

7.15 uur Fam. Schimmmer

15 uur Fam, Hogenberg

7.30 uur Fam. Goulmy

30 uur Fam, Schuiling

7.40 uur Fam. Booms

40 uur Fam, Goulmy

7.50 uur Fam. Haayer

7.50 uur Fam., Niehuis

8.-- uur Fam. Steenhuis

8.-- uur Fam, Haayer

8.15 uur Fam. Sijbring

8.15 uur Fam, Zandberg

8.30 uur Fam. Boes

8.30 uur Fam, Boucher

8.40 uur Fam. Boucher

8.45 uur Fam, Staats

8.50 uur Mevr

9.-- Fam. Lamberts

L. Pijper

y

9.-- uur Fam. Lamberts
FINANCIEEL OVERZICHT FLORALIA
Inkomsten:
Verkoop stekjes
Opbrengst floraliaavond

Uitgaven:
ƒ

540.—

ƒ 1506.88

Stekjes Nienhuis
Prijzen
Paling.
Geweerhuur
Traktatie kinderen
Inkoop dranken
Voordelig saldo

ƒ 2046.80
Opm.

1979

Waarde overgebleven prijzen + ƒ 8 0 . —

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

402.—
504.81
260.—
45.—
35.—
115.25
684.82

ƒ 2046.80
De penningm.esse J.S-E

- 3 OUDERAVOND:
Op woensdag 7 november in de school
Aanvang 20.-- uur
Agenda:

'

1. Opening
2. Notulen
3. Jaarverslag
4. Financieel verslag
5.Verslag Kascommissie
6. Aanwijzing nieuwe Kascommissie
7. Bestuursverkiezing
(aftr. de Heer O.K. Hamming) niet herkiesbaar.
8. De Heer Schimmer vertoont enige films
9. Mededelingen en Rondvraag
10. Sluiting.
Het zou fijn zijn, wanneer zoveel mogelijk ouders de vergadering
komen bezoeken.
De oudercommissie.
1979 INTERNATIONAAL JAAR VAN HET KIND:

-

De Ve renig de Naties hebben 1979 uitgeroepen tot Internationaal
Jaar van h et Kind.
Het w elzijn van de kinderen van vandaag gaat ons allen aan en is ten
zeers te ve rbonden met vrede en welvaart in de wereld van morgen,
Vanda ag zi jn er me er dan 350 miljoen kinderen die lijden aan ondervoedi ng en ziekte en die geen kans hebben op onderwijs, terwijl wij
over de no dige ken nis en middelen beschikken om hierin verbetering
te br engen
Sinds 1946 worden kinderen, overal ter wereld, geholpen via door
UNICE F ges teunde projekten.
Een v an de vele manieren waarop U UNICEF kunt helpen is door het
kopen van kaarten, briefpapier en agenda's.
De op breng st van deze artikelen gaat rechtstreeks naar UNICEF-projekten,
die v oorzi en in de basisbehoeften van miljoenen kinderen in ontwikkelin gslan den .
U kun t UNI CEF helpen zijn doelstelling - te bouwen aan een betere
toeko mst v oor kinderen - te verwezenlijken.
UNICEF artikelen verkrijgbaar bij:
Mevrouw G.C. Steenhuis van Diggele
Groningerstraat 39
Midlaren Telf. 05905-2727

- 4Brief van Veilig Verkeer Nederland aan de ouders:
Geachte ouder,
"Help ze 'n Handje.'"
Onder dit motto vraagt Veilig Verkeer Nederland de kome nde maanden
extra aandacht voor de veiligheid van het jonge kind in het verkeer.
Uij volwassenen houden vaak onvoldoende rekening met de kuetsbaa'rheid van het kind op de weg, in het bijzonder als we au tori jden ..
Spontane, speelse en impulsieve reacties zijn nu eenmaa 1 eigen aan
het gedrag van elk kind, Dat merkt u thuis, maar hetzel fde speelt
zich ook af op straat met alle gevaren van dien.
Om daar opnieuw wat aan te doen hebben wij. alle scholen' voor lager en
buitengewoon lager onderwijs voorzien van speciaal door ons ontworpen
materiaal. Uij hebben alle hoofden van deze scholen gev raagd het' gebruik daarvan door de onderwijskrachten in de klas te b evorderen.
Daarnaast en ter ondersteuning van wat er op de scholen gebeurt 'doen
wij middels deze brief ook een beroep op uu medewerking.
Uat kunt u doen ?
In de eerste plaats zorgen voor een attent rijgedrag, vooral bij
het rijden door straten en wijken waar u spelende kin deren ziet of
kunt verwachten.
Rijdt u met uw kinderen als passagiers, geef hun dan het goede voorbeeld en bespreek met ze wat goed en foutief verkeers gedrag betekent
bij het waarnemen ervan.
Hebt u kinderen in de eerste cf tweede klas- van de la gere school,
besteed dan .samen met uw kind wat tijd aan het werkbl ad "Fijn de
straat op" dat wij aan alle lagere scholen hebben toegezonden.
Het blad biedt daartoe voor u enkele mogelijkheden.
Hebt ,U' kinderen in' de klassen 3 t/m 6 die op een school gaan die
geabonneerd is op onze bestaande uitgaven Op voeten e n fietsen
(derde en vierde klas) en Oeugdverkeerskrant (vijfde en zesde klas)
dan zult u ook daar gelegenheid hebben om s m e n met u w kind iets
aan verkeersopvoeding te doen.
Véél .gevraagd, zegt u misschien ?
U 2ult er inderdaad wat tijd aan moeten besteden.
Tijd die naar onze overtuiging de veiligheid van uw en andere kinderen
pp straat ten goede zal komen. •
Voor uw bereidwilligheid op deze wijze een bijdrage te leveren aan de
verkeersveiligheid, zeggen wij u dank.
Uoor uu eventuele reacties of suggesties houden wij ons graag aanbevolen
Met vriendelijke groeten,
Veilig Verkeer Nederland,
w.g.
Mr. M. Polak
directeur

- 5
FLORALIA 1979
0
Het wa s dit jaar
er dat er een floralia werd gehouden.
En voo r de tw e'ede voor de 11 ke loralia met al les wat er omheen komt,
keer was de f
in de school.
De st ekjes w aren dit jaar vrij laat bezorgd. Lang niet alle stekjes
kwamen terug, Maa r het is elk jaar opnieuw ve rbazingwekkend, hoe sommige
dames erin si agen . in
vrij korte ti jd, een stek tot plant te
laten groeien
De inz ending 'van stek ken w as ma tig tot goed. Jammer is het, dat niet
wat me er dame s een bl eomst ukje ïnzende n. Uat dit onderdeel betreft,
hebben we bet ere jare n gek end d an het afgelop en. De I e prijs echter was
een lu st voor het oog en m et sm aak opg emaakt. (Mevr.Steenhuis)
De wis selbeke r vo or d e cat ego ri e 'Eigen Kweek was door.. Mevr. -Scheper
weer i ngeleve rd, en k wam d it ja ar tere cht bij haar overbuurvrouw Mevr.
Hovenk amp. En ter echt .' Me vr. H ovenkam p heeft het opkweken en verzorgen
van pi anten z onde r me er in de v ingers. Profie iet!
Hoewel de sch ooi klei n is, kunn en er t och vri j veel mensen tegelijk
toeven . De sfeer ' s avonds was gezelli g. En e r werd enthousiast gesjoeld
gescho ten of gego oid.
Voor d e culin ai re af deling ware n enkele fraai e produkten ingeleverd,
Nogmaa Is onze dan k. U e hop en da t alle schalen e.d. weer bij de eigenaars
zijn t erugbez orgd . Mocht'd it ni et het geval zijn, meldt u dit dan even
bij on s.
Volled igheids halv
e geven we nog een overzicht van alle prijswinnaars
(winna ressen) en
een financieel overzicht.

Uitslag 11

Floralia 1979

Geranium :

1. Mevr. Schans, 2. Mevr. Hovenkamp.

Begonia :

1. Mevr. Hovenkamp
3. Mevr. Schans.

Fucksia :

1. Mevr. Schans, 2. Mevr. Nijman.

Sterretje :

1. Mevr. Schuiling-Vrijs, 2. Mevr.. Kremer.

Kaaps Vioolt.i'e

1. Mevr. R. Kanon-Koning.

Bladplanten:

1. Mevr.- Hovenkamp, 2. Mevr. R. Kanon-Koning,
3. Mevr. Kanon-Prins.

Coleus :

1. Mevr. Schuiling-Vrijs, 2. Mevr. Kruims-Stoffers,
3. Mevr. Hogenberg.

Bloemschikken :

1. Mevr.. Steenhuis, 2. Mevr. Lamberts,
3. Mevr. Tinge.

2. Mevr.Schuiling-Vrijs,

. - 6 Eigen Kweek :
Dit j-ar is eerste geworden Mevr. Hovenkamp, dus die heeft dit jaar
de wisselbeker. 'Gefeliciteerd!
de 2 e plaatsing was ook voor haar, en 3 e Mevr. Schans.
de stand op de wisselbeker is tot nu toe:
1974 Mevr. Kanon-Nieborg.
1975 Mevr. Schans-Kanon.
1976 Mevr. Schuiling-Vrijs.
1977 Mevr. Schans-Kanon.
1978 Mevr. Scheper-Lamberts.
1979 Mevr. Hovenkamp.
(jurering; Hr. Panjer en de dames'Post en Postma)
•

Zonnepitten 1979: de tien hoogsten! bij volw.
4.41 mtr.
1. Derk v.d. Veen
4.08 mtr.
2. Hermelink
4.01 mtr.
3. Kruims ex.e.
4.01 mtr.
Feenstra
4.00 mtr.
5. P. Uolters
3.96 mtr.
6. Loerop
3.89 mtr.
7. Okken
8. J. Ellens
3. 89 mtr.
3.88 mtr.
9. B, Scheper
3.86 mtr.
10. R. Schuiling
de „poedelp ri js „ was voor A'nnelaes v. Houten met 1.75 mtr.
(Jury: de Heren Hamming en Kremer)
Zonnepitten: bij de jeugd.
1. Henk Schuiling
2. Annelies Nienhuis
3. Dieneke Schuiling

3.67 mtr.
3.66 mtr.
3.62 mtr.

Culinaire afdeling:
Taarten :

1. Lineke Hermelink

C a k e/k o e k:

1. Mevr.

Huzaren/Russ.eieren
(Jurering: Gerard

etc.schalen:

Holtgrün

1. Mevr.

en Mevr.

S t e e n h u is
Steenhuis

Kremer)
...

-i

SJOELEN:
Duidelijke winnaar bij het sjoelen werd de Heer Schimmer met
resp. 83 en 80 punten, daarna volgden Geert Venema met 69 en Mevr.
Hogenberg met 66 punten.
M. Lamberts-Vonk
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De 4 klas schreef over het thema: Ik hou(hou niet) van dieren.
Annemarie Gou."1 my schrijft over haar lèevelings dier.
MIJN LIEVELINGS DTE.R
Mijn lievelingsdier is een paard! Wand ik rij op.pa^b£b. Bij
bordeveld. En sjakelien geeft mij les!
/En sjakelien rijd zelf
'
,L
ook paard en die paarden
heten flores en Smonkie en
ik mag wel eens op Smönkie rijden
En op dat paard waar ik op rij
heet Mep,
En ik mag cok al hard op Mop!
Maar één ding ia zeker!
.---•
Ik blijf paard rijden! !!!!!!
. •-—-

-/~m

IK GEEF VEEL OM DIEREN

,/f

y

Ik geef vee], om dieren. Ik vind een walvis zo mooi om te zien
Walvissen lijken van ver af een drijvend eiland. Ze zijn wel 16 m •
lang; hoe breedt ze zijn weet ik niet, maar wel heel breed.En ze
spuiten ook heel hcog!. Maar hoe hoog v/eet ik niet.
Ik vindt het ook jamer dat ze doodgemaakt zijn. Ik wordt wel eens •
tro os. als ze voo^^-do T,V. doodgemaakt worden. Dan denk ik voor mij7
zelf, zíj moeten doodgeV\¿7-^V.
--•-'---ƒ,/•-maakt worden en niet de
. V*--__._. walvis^ B)i j Suske en Wiske
-''" in de boek. Lambiek heeft
, A? •••
een dikke dikke .tand van
de walvis weer beter ge•<.?••'•"' s'
' .y'
tr - • jSss
maakt. Dat vindt ik lief,
S. y
Maar ik .heb ook op de TV
A-, ;
&
gezien dat .Sindbad de zeeman
een keer was weggelopen -ar
,-fiÛ
zijn vader en moeder, en hij
Ai* ÏS.
-\
Wwas
bij zijn oom op het
U
s
bschip. En ze gingen op
/ : /
'--•..^/--^
zoek naar een eiland, maar
ze zagen niets. Wel de.vogel var Sindbad, Maar opeens was er een eiland en ze gingen op het
eiland. Sindbad ging. het eiland verkennen en ging schelpen zoeken. Toen i-iep de oom van sindbad dat hij moest eten. Toen ze
aan het eten waren dook hij onder en ze vlogen naar het schip.
Sindbad niet, hij kwam op een gek eiland.
Luchien Haaijer.

y.

IK VIND DIEREN HEEL ERG MOOI.
De dieren van de zee leven van waterplanten en kleinere vissen»
Het is wel jammer dat de walvissen de haaien opeten en de haaien
de zeebaarzen, maar ja .... zo gaat het in de natuuur. De mensen
eten trouwens ook koeien, varkens, vissen en nog meer dieren op.
Het ie wel zielig voor de dieren, maar hoe moeten we anders leven.
Zo is hetzelfde bij de vissen. Maar dr walvis is geen vis, maar
het grootste zoogdier, dat er bestaat. Het is erg mooi.om een walvis te bestuderen vanuit een aparte onderzeewoning. Het is erg moeilijk om zo'n onderzeeër te bouwen, maar het is erg gevaarlijk onder water, wan-t de walvis kan het touw kapot maken.
De walvis eet garnalen van 3 tot 6 cm.
" .- •
Richard Hogenberg*

- 8 r - ....
IK GEEF VEEL OM DIEREN

zegt ook .Bruno Boucher.

Ik vind dieren leuk, behalve ongedierte. Vandaag heb ik pas
een nieuw jong hondje, een Belgise herder. Hij slaapt heel veel,
maar af en toe krijgt hij eten en dan speelt hij een tijdje met ons
en hij is ook al vriendjes met 'een van onze katten. Die is helemaal zwart en hij heeft groene ogen.Die is ook nog heel jong want
we hebben hem vorig jaar gekregen. Hij word niet zo groot want
dat was zijn moeder ook niet. Toen we he|m ál^esii tijd îlôJ^^^»±nfe;
hij muizen vangen de hele tuin lag er vojl: ;VâE»-H
_ ,~,/j, \ / , . /
V/e hebben ook een andere kat.
VV:-V$o
^r/ff/yf
Die is heel dik en hij is één
jaar ouder dan die zwarte kat.
Toen hij klein was was hij niet
z.
zo dik, maar hij was wel erg
f//
bang. Later kwam de zwarte kat
•:-•
/
1
en toen werd hij heel sagerijnig ..
l/.z/
-—-- • V V
M
en ook dik. Maar later deed hij
7/
:bV V
heel lief maar nu laat hij zich
n i e t z i e n omdat h e t nieuwe hond- . • •?-r—- • f-.—-- ,, f w wi -•-•
~-/\yX/>
je e r n e t i s . ;
'-.:•-.
.• : •••
../•-::..
__yy_Z.Z-—~V \¿rb-•:/•"'/ •
Eerst hadden we. ook een tamme
: '! ..Vft: bV.yZïZz/A: . .!....'. i.:b .,]. .
ekster en toen was onze ouwe hond er. ook nog. De ekster hadden we
in een -tuin van kennissen van ons gevonden. Daar liep hij rond,
maar h i j kon niet vliegen daar was hij nog te jong voor. Toen hebben, we hem mee ñaáas huis genomen en in een hok gedaan. We gaven
hem brood met melk. .en ei om te eten later kreeg hij kattevoer. Toen
hij kon vliegen iging^ hij- naar buiten. Later vloog hij ook al
mee naar school en op het laatst vloog hij weg en kwam niet
meer. terug.
En de hond die we eerst hadden was een Riesenschnautzer maar
nadat, de ekster weggevlogen was kreeg hij baarmoederontsteking
en werd geopereerd. Eerst werd hij verdoofd,maar hij is niet
meer bijgekomen, maar nu hebben we dus dat nieuwe hondje.
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De 5"" klas schrijft ¡over. het thema: Een dag uit mijn leven.
ICEN DAG UIT HET LEVEN VAN BEREND STAATS
. Ik schrijf over woensdag 10 oktober 1979- Ik ben op de g e wone tijd uit bed gestapt. En toen ben ik naar school gegaan.
Ik.heb nog geknikkerd wand het is knikkertijd. Alle kinderen
knikkeren. Op .school hebben we rekenen en taal gedaan.'s Middags
war^rL we-vrij. Ik ben met mijn moeder na:--r Zuidlaren geweest.
Toen is mijn moeder naar fred g e Ij jifvè.
weest en ik ben naar de keremis
:•.!. Jt\7r'
geweest. En toen was ik bij de
i\l fff
\
botsautos en zag ik Mario op de
'b, /ft' \
vloer staan»..Toen ben ik ook op
.V--/
^
d.e vloer gr gaan. V/e moesten de rand
jVO\.'• -.. /'•'; /%''•', S.,>,
•
optillen; wat was. die zwaar. 'Tot half
. :!IÍVV-' •'/ :/ 7L 7/77$
5 heb ik meegeholpen. En toen ben
b^yV;;bftbb
ft.:ftb;b
..ik
naar huis'gegaan.
c
EEN'SPANNENDE DAG
o-10 Maart gingen we. naar de. ijsbaan, in Assen. Het was een span-r
nende dag omdat daar de Drentse Kampioenschappen waren. .
Toen vre bij de ijsbaan aankwamen was ik erg. nerveus. Om half elf
moest ik schaatsen, toen het zo laat was, w a s ik nog nerveuzer.

9De starter zei: " Naar de start, klaar! Af" Daar ging ik, de tijd
op deze 100 mtr was 16.2.
Toen was ik aan de beurd om de 500 mtr
te schaatsen. Weer zei de starter: _... :.••"Naar de start, klaar!" Bij klaar trilde
mijn benen heel erg. Toen zei hij: "Af!"
- •
-:'y§*v-.->
VWb
En dan weer hopen dat je een snelle start
^it.yyi'y.-x
hebt. Op de laatste ging ik nog -even harder. En ik finishte in een tijd van 1.15-5
• /b?b".-:t
Dat kwam op een puntentotaal van 31 .-000.
.: ,- / / / / .
Martijn Vos. ' <M f f •

y/

EEN DAG UIT MIJN LEVEN, PRECIES EEN JAAR GELEDEN- '
Op 16 oktober 1978 ging ik met mijn moeder naar de kermis.
Toen we er waren ging ik in de Huli-Kuli. Dat was erg fijn.
Even later kwam ik mijn nichtje tegen met haar vader en moeder
en haar zusje. Mijn tante zei: "Gaby, wil jij met Annelies in
de Huli-Kuli?". Maar Gaby zei néé.
Toen ze weggingen zijn we na-ar het reuzenrad gegaan en we zagen
tante Bebbel met Sandra. Tante Bebbel zei: "Wil je wel met Sandra in de reuzenrad?" Nou dat wou ik wel. Tuen we in d-e reuzenrad zaten, konden we helemaal over de kermis kijken. Maar toen
je- beneden was zag je alleen maar mensen. Toen gingen tante Bebbel en Sandra weg. • •
Daarna ging ik in de botsauto's.
Ik stopte het plastic muntje in
het gaatje en toen gebeurde het.
V^#0V 1Vv Í V VVrfr/r {V. •Het wagentje ging niet vooruit,
dus iedereen knalde tegen me aan.
Ik stoote mijn lip tegen het stuur
aan en toen bloede het. Mijn moeder zei: "Kom uit het autotje!"
En dat deed ik, mijn moeder gaf
;
me een zakdoekje. Dat deed ik op
yg>,,~het wondje en toen gingen we naar
~<^¿A2¿
huis. Mijn vader belde de dokter of ik moest komen, maar hij zei
nee-dat hoeft niet. Je moet wat zalf 'hebben zei hij. Ik wist niet
wat voor spul, maar mijn wond was naar een paar dagen al weer genezen. Maar ik heb nog steeds een klein litteken .
*

'

Annelies Niehuis.
ZIEK

Doordat Fenk Schuiling afwezig was, heeft hij geen stukje kunnen schrijven. Henk is met zijn bips in een puntig stuk ijzer
gevallen en dat deed erg zeer. Het is al het vierde ongeluk van
Henk. En dat is meer dan genoeg jongen, ophouden dus met die
geintjes.
De 6 e klas tenslotte schreef over het beroep -van vader.
HET BEROEP VAN MIJN VADER.
.
Mijn vader is boer. Dat is een mooi beroep,maar ik zou het niet
graag willen worden. Mijn vader is met acht koeien begonnen. En
die molk hij altijd. Toen kocht hij er steeds meer bij en nou
hebben we er bijna zeventig en ook nog acht of negen of tien
kalveren en nog dertien pinken. V/e hebben ook nog 2 konijnen,
6 kippen samen over de honderd dieren.

- 10 Ik'ga als ik van school af bennaar Groningen, naar de HAVO en dan
naar bos en cultuurbouwschool in Velst.
Maar ik word geen boer denk ik.
,.'..;.:
Want dan moet je elke morgen en . .'.
elke avond melken. En vroeg opstaan- •
ook.
En daar ben ik niet zo'n kei in.
Het liefst zou ik een beroep hebben,
waarbij je veel buiten bent in de
natuur, boswachter bijvoorbeeld. . •
Daar ben je veel bij in de natuur.
Het lijkt me niks aan om in een
kantoor te werken. Dan is het zo
warm binnen en je kunt de., hele dag'dan achter, een schrijfmachine
zittenv En daar vind ik geen donder aan!!!.!!!
ï

Roelof Lamberts. •

HET BEROEP VAN MIJN VADER.
,.-":•
'. :• . .
Mijn vader is trainer en onderwijzer. Hij vindt onderwijzer
zijn geloof ik-wel leuk. • Vooral dit jaar, omdat hij een leuke
3 klas. heeft. Na schooltijd, traint hij dus 'ook nog. Hij traint
••
de Groninger selectie en hij
traint ook nog aspiranten Van Oos- ;
termoer van 8,9,10 en 11 jftaar,
• '.- •
.;. waar mijn broertje' en ik dbk op "'
• ff.- . .
, zitten. Vrijdag 12 oktober gaat
\fZ^.^^z/>
hij met die kinderen naar de ijsS V
V . . .-.
. baan. Daarvoor heeft hijop maan.__ s ' — y ^ A f t > N ,
dag droogtraining gegeven.
•' -

— , -^'7_fátíL:

--——"'" ' Esther Vos.

HET BEROEP VAN MIJN VADER
Mijn vader werkt bij Sodafabriek in Delfzijl. Op de Sodafabriek is mijn leader directeur*
Vroeger heeft hij ook in Delfzijl gewerkt, daarna is hij overgë-'
plaatst naar Hengelo(Ov) Daar werkte hij als zoutverkoper". Dat
zout moest hij in het buitenland verkopen. .Hij' kwam vaak in de
Skandinavische hooglanden. Ook is hij wél in Griekenland, Polen
en Duitsland geweest. Hij heeft ook van de Akzo in Amerika moeten
studeren. Dat heeft hij drie maanden gedaan.
Nu blijft hij alleen nog maar in
Nederland. Heel soms'moet hij. • ;
'VbVJV. '•
' '*" ••'
naar het buitenland. Af en toé
ViVftV>' . ' " •-'-'•"..
heeft mijn vader in het weekend
.••
• • • V f * i( . . -, . r- r
storingsdienst .Dan kan'de por¡3c^cj -'' ' " '••' ."•"
tier hem oproepen door de sema\%öïïT
•'•'
"'
foon. Die begint dan te piepen
jj<-*-t/¿*<
:
en dan moet mijn vader' de Soda
\-\^&eaßr.' • • ••: -../
opbellen. Soms wordt hij 's nachts
opgepiept, maar dat gebeurt bij.....
na nooit. Hij vondt geloof ik de baan in Hengelo het mooist, ft.
' • Janneke Zandberg. .; ;.

BE DERDE KLAS:
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Het laatste nieuws:
Jeanet Haaijer:
Ik ben 29 september 8 jaar geworden.
En ik heb een aardbol gekregen.
Met .een lioht en een vergrootglas erbij.
Sn als ik het liohtje van de aardbol
aan doe gaat het heel mooi branden.
En ik heb nog een trui gekregen
en een wekker.
En nog twee. truien gekregei. en een
puzel.
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Bert de Swart:
Woensdagmiddag op 10 oktober was ik jarig.
En ik heb een luchtbed gekreohen
smiddaga gingen we naar diktrom met 2 jongens en twee dieven
toen was het pauze toen kwam er weer een verhaal van diktrom
daar naar naar huis pannekoeken eten en om half 7 naar huis.
Albert Schimmer:
Johan Sijbring:
Wij zijn maar opa en oma geweest
en wij zijn ook naar de efteling
geweest en daar was een draak
en daar stont een kist bij en
als je daar aan kwam dan kwam
die draak naar je toe
en het spookhuis was ook mooi
in dat spookhuis liepen ook
spoken.
Marinke Steenhuis:

Ik ben een hele dag in
aohipbórg geweest.
ik heb om 12 uur pannekoeken gegeten,
in de middag heb ik ©en
vliegtuig gebouwd en er
moesten ook nog dakpannen
gelegd worden.

.,--..• ••-

^«••»'«Sit.
. -*... ;.,

- kt ; ; • •. . . :b;...,.,..,; , •••,.-.-.b'.'•..'..
• ' y-' -•• ••' -.;,: A/
r :Tr.,.-^Af/y^y*f'
*'
.•z-^,m^,..
' y;- v - w
VL.y- • ^ • ^ • r m f / r
- !

Mijn vader zit in
Amerika.
f
Op dit moment dat ik
dit sohrijf zit hij
daar. Het ie daar nu
ï9 in de morgen.
Hij brengt ook een
kadootje voor mij mee.
i . . •<••.Ik ben erg benieuwd
wat dat is.
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h DE EERSTE KLAS
Voor de zomervakantie waren Mirte, Nol en Andries al een keer
bij ons op bezoek geweest.
Na de vakantie bleek er nog een 6-jarige in Midlaren te zijn.
En dat was Maroel, die tijdelijk met zijn vader, moeder en
broertje in het bungalowpark woont.
Ze woonden hiervoor in Sohiedeia en gaan straks in Groningen
wonen.
Mirte, Nol, Andries en Maroel vormen met z'n viertjes dus da
•erste klas«. 2e wilden ook graag in de krant sohrijven.
Maar het vertellen gaat nog gemakkelijker dan het sohrijven.
Dit hadden ze te vertellen:
MIRTE
Ik loop alleen naar sohool.
Overtrekken vind ik heel leuk
en rekenen vind ik wat moeilijk.
Op de kleutersohool vond ik tekenen
het leukst. En dat doen wa op deze
aohool gelukkig ook.
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MAROEL:
de klas
aardig.
awemlea

ANDRIES : vindt het fijn dat ar
op het eportveld een aandbak ia.
En dat.' er in de pause op het
eohoolplein geknikkerd wordt,
vindt hij zo gezellig.
Z'n broer Albert wint altijd
heel veel.
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vindt rekenen erg fijn,
mooi en de kinderen
En met de bus naar
is het allerfijnst.
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NOL ;
Ik ga graag naar sohool. En ik
kan ook al s o h o o l
sohrijve
Ik wil beslist niet weer naar de
kleutersohool.

