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VAKANTIEROOSTER 

KERSTVAKANTIE 
VOORJAARSVAKANTIE 
PAASVAKANTIE 
HEMELVAART 
PINKSTERVAKANTIE 
-ZOMERVAKANTIE 
KONINGINNEDAG 
BEVRIJDINGSDAG 

24 
18 
4 
15 
26 
7 
30 
5 

dec 
febr 
apr 
mei 
mei 
juli. 
april 
mei 

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

4 

19 
11 
16 
28 
18 

jan 
febr 
apr 
mei 
mei 
aug 

OUD-PAPIER 

Het resultaat 'van de oud-papier actie op woensdag 28 nov. bedro 
3450 kg. a 10 et = f. 345.--. Door de redelijke prijs, die uordt 
betaald, is oud-papier sparen op het ogenblik ueer attraktief. 
U spaart toch ook ?????? ... ; 

DRINKUATERPR03ECT RUANDA 

Aan dit project ( één van de vele UNICEF projecten ) deden vier 
on zeventig schflen in Groningen en Drenthe mee. Ze spaarden 
tesamen f. 20.599,65 ofwel 20 drinkuaterplaatsen. 
De opbrengst in Midlaren was f. 67,98. 

ST NIC0LAAS 

In de nacht van 4 op 5 december bracht de knecht'van Sinter-
klaaas, Zuarte Piet, ook een bezoek aan de school in Midlaren. 
Hij verstopte de kado's op praktisch onvindbare plaats. 
Gelukkig bracht een spoor van briefjes de kinderen naar- de verborgen 
plek en vonden ze er voor elk kind een vulpen en een puntenslijper'. 

IMPRESSIES OUDERAVOND 

+ Aantal leerlingen f.1. school Midlaren : 26 
+ 8 uur - Aanuezig 15 personen' 
+ 8.15 uur - Aanuezig 17 personen 
+ Opkomst - goed ' matig slecht 
+ 3an Klaass Hamming aftredend, • niet herkiesbaar 

Uij hebben Oan in zijn ambtsperiode leren kennen als ¡sen 
leuke vrien^, goed voorzitter en een grandioze doorzetter. 

+ Als opvolgster van Meneer Hamming uerd reeds in de eerste 
stemronde gekozen Mevr. Steenhuis. Haar bruisende energie 
kan de oudercommissie goed van pas komen. 

+ Nieuwe kascommissie: Mevr. Schimmer en Mevr. Hogenberg 
+ Klassefoto 
+ Blokfluitles 
+ Aanvang morgenschooltijd in december qn januari 8.45 uur 
+ Vertonin.g films schoolreisje en vakantie in Togo door 

Mevr. Schimmer. 

De secr. 

VERENIGING VAN VOLKSVERMAKEN 

nodigt iedereen uit deel te nemen aan de jaarlijkse kaart
avond ( klaverjassen ) ip zaterda§ 29 december a.s. in 
Café PLANKENSLOOT. Vlees- en andere prijzen. 
Aanvang 19.45 uur. 

Het Bestuur en Lammie. 



HET LAATSTE NIEUWS, 
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,door de TWEEDE KLAS verteld, 

JOKE DE SWART 

Laaste niest 

Beste mensen weten julie al dat 
wij op sohool teelefoon hebben. 
Sn de telefoon heeft al gerinket 
en juf moest gieren van het laohen. 
En alle kinderen waren blij. 
Een •anmorohen ging de teelefoon. 
En de teelefoon nummer is 4539. 
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MARSRBBT LAMBERTS 

Laatste nieuws. 

op 25 december 1979 word er een toneel 
stuk gespeelt van de aondagsohoolen. 
misgien komt u ook wel! 
Het toneelstuk heet, het kerstfeest 
van de dieren. 
het begint om 5 uur tot 6 uur 
Ik ben een lammetje. 
en ik ken mijn rol al heel goed, 
nu besluit ik met dit 

Prettige kerstdagen en Gulukkig 
nieuw jaar ! 

XrvHrtai£¿l 

/ / 

HUIB 30E3 

Laatste nieuws 

De ijsbaan staat al weer 
onderwater. 
Het was zo gebeurd met drie 
dagen. 
Dat komt door dat het bij 
suidladermeer aan gesloten is. 
En nu maar hopen dat het 
gaat vriesen. 
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HST LAATSTE fflEUWS......^..Door de TWEKDE KLAS verteld. 

JEROEN DE JONG-

mijn broertje zit op de kleuter
school. 

ik vind het leuk op school. 

toen we gingen landen. 
en toen ging de deur open 
van het vliegtiug. 
er kwam veel wint binen. 
en het was heel koud binnen. 
wij zijn 2 manen hier. :--::;-'--
en dan gaan we weer naar 
Brunije i " y~~.y 

jestow ik fcrT¡f-

OLGA BOUCHER 

Laatste nieuws 

Misohien weten juli al dat we 7 jaunwari blokf1uitlas krijgen 
maar niet allemaal alleen de kinderen die het leuk vinden« 
En ik ga ar ook op ik heb al een boekje voor de blokfluit. 
Sn ook een blok fluit. 
Ik ken ook noten lezen maar ik kan de 
noten niet op de fluit 3pelen 
dat vint ik wel jamar hoor, héél! jammer. 
Maar uit mijn hoofd kan ik wel wat spelen 
daar ben ik heel blij mee. 

ANMEMARIJKB 3TQUTHAMER 

Laatsta nieuws 

Wij s&ijn verhuistd. 
Miagien weet u het al. 
Maar ik doe het voor ale 
sekerheid. 
Onse badkamer is nog niet klaar. 
De tegels zitten er nog niet 
aiemaal in. 
En mijn kamer Is al klaar. 
Me bed staat er al. 
Dus kan ik siaappen! 
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DE DERDE KLAS vertelt HET LAATSTE NIEUWS 

JEROEN DE GROOT 

Ik ben Jeroen de groot 
weet uw al dat ik op 
sohool ben gekomen. 
Ik vind het, hier mooi. 
Sn ook mijn zusje is er 
ze zit in de rierdje. 
En Ik woon aan" het. 
Zuidlardermeer. 
Mijn broertje is 3 jaar. 

En het is mooi. 
Sn ons huis wiebt. 
En nog pretige kerstfeest 
en gelukig nieuw jaar. 

n 

\L. 

# 

L 

JOHAN SIJBRING 

Wij kregen een anvelop mee. 
Daar moesten wij geld in stoppen 
En later moest dat opgestuart naar roewanda 
V/ant de arme mensen hebben daar geen water. 

MARINKE STEENHUIS 

•V 

•LTL, ft 
• W 1 

a/ 

k 
,y?> • y 

"1ST'T '' 

/ y - • ' / V y M 

.Vij zijn 21 nov. naar het poppen-
teater Jozef van der Berg geweest. 
We gingen met de bus naar : Dennen 
oord, en toen gingen we op kussen
tjes op de grond zitten. 
Toen ging hij spelen van mannetje 
Pluim, en de koning, en van de 
tovenaar en nog veel meer. 
We gingen samen me+ de klassen 1,2 
en 3 van de Groeve en Zuidladarveei 
Ik vond het heel erg leuk. 
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DE DERDE KLAS vertelt HE? LAATSTE NIEUWS : 

BERT DE SWART 

Op 5 december kwamen v/e i n 
s o h o o l . , 
T'oen wouw juf begingen en 
toen vond juf een brief 
ligen. 
Juf las het op, er stond 
zoek onder de kast» 
Na een tijd zoeken vonden 
ve het nog. 
Juf las weer pPj er etond 
OT¡ de. brief, de outs te van 
de klas mocht het op zoeken 
en daar waaren twee pakjes 
Sn wat zat er in, in de ene 
zaten vultpennen en het 
andere punte slijpera. 

M -
r^ AAI n 
" V ÄV 

7A 
7ï • 

\ Z~X; 

f 
f z\kO 

ALBERT SCHIMMER 

Morgen komen mijn vader en moeder v/eer thuis van vakantie« 
Ze waren naar thai land geweest. 
Dat is een heel warm land 
Sn we hopen dat ze feel vilmps gemakt hebben en dat. hopt juf ook. 

<r ma Via 

JEAHET HAAIJBB • 

Zaterdagmidag 2 uur gingen alle 
mensen van midlaren naar café 
Kremer« 
A^le kinderen die mee doen met 
de toneelstukje waren ai omgekleed 
Toen kwam Sinterklaas binnen zonde 
een piet. 
Later kwam zwarte piet binnen op 
rol...schaatsen 
Even later werd de toneelstukje 
gespeelt. 
Toen alles afgelopen was ging 
iedereen weg. 



- 7 -

HORIZONTAAL: VERTICAAL: 

2 jezelf 
4 waar je geld in stopt 
6 waar Zw Piet me.e slaat 
8 land in Afrika 
10 centiare (afk.) 
1È persoon ' 
14 vijf. in het Romeins 
15 boom 
16 windstreek 
I'S" groep zangers 
19 muzelman uit Spanje 
21 wat smelt bij 327 
22 nagebootst menselijk 

figuur 
23 muzieknoot 
25 muzieknoot 
26 plaats in Brabant 
28 muzieknoot 
29 rivier in Italië 
30 johgensnaam .,:. . 
32 stront 
35' lab oratorium (afk) . 
36 1.000 in het Romeins 

•• "J 

38 erge ziekte(afk) 
40 jezelf 
42 riviertje in Fries

land 
43 riviertje in Fries

land • 
44 Nederland(afk) 
45 muzieknoot 

;••/ 

L±i..Jb V 

..—_., -..._ 

,-t#*m,, 

^yajtSMoSÍSS. 

VI 

, . 

1 idioten 
- 3 boot .... : ' ' 
, 5 klein beestje 
7 ijzer houdende grond 
9 wat overblijft van 
vuur 

10 centimeter(afk) 
11 riviertje in N-Brabant) 
.13 ..-dorpje..dicht, bij Zuid-

laren 
15 ingenieur(afk) 
16 nee(Eng) , . 
• 17 deciliter(afk) 
19 die dat 'niet tegen 

de zon kan 
20 grootvader 
24 uitgestorven vogel die 

door piraten neerge-
;knuppeld werd 

27 muzieknoot 
31 boom 
32 zwarte schijven 
33 onder andere(afk) 

?>-3 

34 geen vloed maar... 
37 die altijd bij Sint is 
39 waar je mee belt 
41 steen 

PUZZEL VAN 

MARTIJN VOS 

y//mWi 
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EEN MIDLAARDER,DIE IK.KEN 

Dat is René Jansen, 's Zomers kopen wij daar heel veel ijsjes 
omdat ze zo lekker zijn. Het. ijs is'zo lekker, want die ijsman is-
ook bij ons geweest. Vandaar dat wij zoveel ijsjes eten, omdat 
davino ijs het lekkerste is. Die meneer zelf woont in Vries en 
het .ijs ook. En die meneer Klinkhamer verkoopt ook dozen patat 
en hij.'heeft ook een café 
eri' daar achter woont hij. • V'b ------b i —;—• -

•'.,- '. / ,\ 'As •"' " ' .•••/• 
Door de week komt hij bij b-̂ b-b . .--'•-•' rVft.-ft ï /'-'ft, \ 
René en de buurvrouw. Ik p.-.V Pfè/'l ftft's -J ¡-• , - V ' 

-

i 

Vv_j ¡b ; b 'f hoop d a t h e t ' gauw weer •---.,.'f ;ft \ ' / '",.? Vf~V" 
zomer word dan z i e i k hem • '• '""'•'•'•'V- A/S.J yu^./ -Z^A.Z_yi 

i1 • • tl f f • /• *•* weer. ' •• ! <•'• b.j -b"^.s 
Het einde. Marieke de Groó't 

EEN MIDLAARDER,DIE IK .KEN 

Annelies Niehuis ken ik. Toen ik nog klein was en in de ou
de huis woonde ging mijn moeder naar vrouw niehuis op visite. .'". •' 
Toen moch ik ook mee en ik moch bij Annelies in de babyboks. • 
Toen ging ik spelen met speelgoed, balletjes, blokjes, beertjes. 
Toen ik naar huis ging, ging ik daar weer in de boks. Daar vond 

ik niks aan. Maar ja, 't is gewoon 
zo! Toen mevrouw Niehuis bij ons 

f ft ""F":-=•-" •>--" -"• '-"-r.-vr: j kwam, ging Annelies in mijn boks. 
•r̂ 'f' 'ff ̂  : : ! Wij leerden al praten. Toen werden 

Annelies ook, mochten wij op het 
we groter. Toen ik al lopen kon en 

*V"r '** •' f V ""'""V > ; - — 

: v:b-- ' " V;'";. : grasveld lopen. Dat vond ik leuk. 
f* . • -- fzf:. ' •~Zyff ~ -, Later gingen we naar de klemter«-

.-.i/r•///..../—- V . ' school. Ik ging met de. auto met de 
anderen. Spelen op de schommel 

in de zandbak. Dat ging zo maar door. Een paar dagen later gin
gen wij met zijn allen op het. grasveld spelletjes doen.(daar 
hebben wij nog een foto van) Toen gingen we naar deze school. 

Einde Van Luchien Haaijer. 

EEN MIDLAARDER, DIE IK KEN 

Meneer kremer die ken ik. V/ij zijn wel een keer bij Meneer 
kremer geweest om in het hotel te eten. En mijn vader heeft het 
toneel opgezet.(met andere mannen) En mijn moeder doet kabaret 
op het toneel. En met Sinterklaasfeest //./rZ-\. 
zc± Meneer kremer tegen mij dat V V ' - V " 
ik mijn jas uit moest doen en .b-W b-' V̂ '---. '• 
aan de kapstok hangen. En me- • S£'N ¡/ , 
neer Kremer heeft de zonnebloe- 'V'-..̂ ftbV"; ! 
men gemeten, samen met meneer V J V •;,.,'-• 'j ] 
Hamming. Dat vonden ze een ! •', 1. ; j 
mooie dag ! ! ! ! 

V / 
. / / Uei¿%sálP' _ 7 
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EEN MIDLAARDER, DIE IK KEN 

Ik heb een vriend die heet Bruno Boucher en hij woont aande 
Haasakkers, Ik speel vaak met hem. V/ij houden veel van dieren en 
daarom gaan wij in de zomer veel naar het bos. Vooral zeldzame 
dieren en als wij er een zien , blijven we stil zitten. . 
En dan praten we een poosje niet. Als hij weg is dan zegt Bruno 
als hij tenminste weet hoe dat dier heet, de naam. En als Luchien 
Haaijer er bij is, kun je geen dier ontdekken, want hij gooit een 
bende takken op de vloer. Zelfs levende takken en dat is zonde 
voor de dieren. Want onderstel dat hun hol onder die takken is. 
Maar ik vind het wel gemeen van /' i • 
Luchien. V/ij hebben in het Noord- ' ' -'fti -^V 'ft- j 
laarderbos een goede schuilhut. Z.f<—xA-A- ' 
Volgende zomer maken we de hut nog x'%Vft~Vy ./..... 
beter en dan komt er niet zoveel V - .ft.V& ''ft', 
regen door. Bruno en- ik houden v~ ft.'V .... i 
het liefst van een chimpansee --•.-..-

V i 

Richard Hogenberg. ; 
• 

EEN MIDLAARDER DIE IK KEN 

Ik ken mijn vriend Richard, die woont aan de Groningerstraat 
Ik speel vaak met hem.Ik ga soms met hem naar het Noordlaarder-
bos. Daar doet hij heel spannend, alsof er allemaal gevaarlijke 
monsters zijn. En sinds Luchien zegt, dat hij de Hulk is, word 
hij daar.nog banger voor. Ik mag nouit ver weg gaan, want anders 
word hij bang:.,.,.'. 
Hij en ik hebben veel hutten. Dat komt omdat ze steeds stuk ge
maakt worden en dan maken of zoeken we weer een nieuwe hut. 
En dan denken we: "Nu vind niemand deze hut". 
Richard en ik houden veel van dieren. En soms nemen we dieren
boeken mee naar school. Ik vind dieren ook mooi, ik heb een zak 
vol met speelgoeddieren. 
We jatten ook wel eens snoepjes uit het pomphok bijRichard. 
Op school kan hij in onze klas goed rekenen. Dan erger ik me 
soms rot aan hem, omdat hkj zo snakt,. maar ik raak er wel aan ge
wend. Trouwens ik pest hem ook wel eens terug. En nu fluistert 
hij me in 't oor of we van 't zomer weer een nieuwe hut zullen 
bouwen. Ik zeg maar ja, maar dat zal ik dan wel. weer zien. 

We gaan soms ook vissen. Maar dan 
hebben we niet vaak beet want dan 
zit ik aan de overkant van de koel 
zo heet die vijver en dan roept hij 
naar me toe: "Bruno, ik geloof dat 
ik beet heb, jij ook?" Dan roep ik 
terug: "Ja, maar als je zo schreeuwt 
niet". Ik schreef nu wel dat ik van 
dieren houd, maar toch gaan we soms 
vissen. Maar ja, je kunt nou een
maal niet van alle dieren houden. 

Zoals wespen die zijn mijn grootste vijand. Als er één in mijn 
kamer komt dan ga ik een wespenmoord plegen. Laatst speelden-
we op mijn kamer toen ik opeens een koninginnewesp zag. 
Richard raakte meteen in paniek, maar ik heb hem mooi dood gesla
gen en naar buiten gegooid. Ik speel 
nog vaak met Richard en soms erger ik 
me rot aan hem, maar hij is ook wel 
aardig hoor. 

Bruno Boucher. 

•X\,v 
"-J//..J 
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DE MOOISTE -LEEFTIJD 

Ik vind 10 jaar de mooiste leeftijd, omdat je dan nog veel 
kan doen in je leven. En dan 'word je niet zo hard tegen je benen 
aan geschopt met voetballen. • 
Of misschien als' je een goede fif\ / 
ploeg hebt kan je een heleboel •/•7\/ 
doelpunten maken, be hebben nu ••;'. '• ;,ft/' g5* 
een goede ploeg en ik heb ook al ƒ•!.''/ $ V ft-''4 • 
20 goals gemaakt en daarmee ben i\/ V . jft'-ftV 
ik dan ook topscoorder. 'f b'"' '•'• 

" -*lv Martijn'Vos/ •• ... ri ._ 

DE MOOISTE LEEFTIJD 

Ik wou dat ik achttien jaar was dan ging ik. voor motorrijbewijs 
En als ik die. haalde dan maakte ik een sjopper, een hele dure. 

b "ft-.b Dan ga ik bij een motorbende. Dan 
K / V .. maak ik er een dikke motorblok on-

/.jA<zA^ ft..... ' ; der. Dan ging ik' er nog een kopen 
,"'" Vbft.:rV '

:'". ft... . . .voor de cross. Niet zoon dikke mo— 
Vyftb-b' 'ft. 7 ..... "~ VbyV -..-y; tor voorbeeld 150 cc ongeveer. Dan 

'•// 
é V y / S y . y . b b ' ,.'. \\, ..ft--<l-0.e ik mee aan de. c r o s s . Het is 

"• ; -•/'") \vi b "'--.f-- -—-ftftb -heel leuk--om te crossen. 

Berend Staats 

DE MOOISTE LEEFTIJD" 

De mooiste leeftijd'lijkt mij 18 jaar, want dan ben je meest
al van de hogere scholen af'. A.ls je nou blijft zitten , dan moet 
je goed doorwerken en dan volgende jaar .beter proberen te doen. 
Ik hoop dat ik naar de MAVO .kan ••-- - -,T~..-, 
en dan misschien naar de HAVO. ; /'.:•. Vft ' 
Want dan heb je veel meer vri.en- ft;"" 
dinnen en vrienden. \ • ' ? V b i 
En ik hoop dan dát er een paar 

->•• ? +4- 1 
vrienden en vriendinnen met mij. ¡f -¡-r-x-A •-••x.Z'.j !• 
een liedje willen maken. .Maar. !r, "ft, ¡ ¡, ,y 
dat zal wél niet gebeuren. /-•' 

Ahne'lies Niehuis 

i. i 

DE MOOISTE LEEFTI,TD 
:Ik vind 18 jaar het mooiste. V/ant? Dan kan ik een auto be-

' '•' sturen of een mot or. Als ik een motor 
-V V V - ' w ^ ^ a n 2 0 U ^ e e n Honda nemen en een 

"• .••-•'Vi.' ä ft auto ook een Honda. Een trekker wil ik 
• b hi/jchtf' ' s - ' " ' - - ook wel hebben. Een M..B. net zo één 

.• 'y--'••'< ;-V ;^s a l s Gies Lamberts. En daarom vind ik 
" y r r V b y ' " •'' '--s :.18 jaar een mooie' leeftijd. 

' : Henk'.. Schuil ing...' ••..'• : ; 
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DE WEG NAAR SCHOOL EN TERUG 

Elke morgen stap ik op de fiets en fiets naar school toe. 
Dat doe ik al zes jaar lang. Ik fiets altijd alleen naar school. 
Meestal door het bos. 's Winters als er ijs en sneeuw op de weg 
ligt is het gevaarlijk, want dan 
kukel je om met de fiets. En als V b 

-A • • •— 
je dan lelijk terecht komt kan het y// , .>.. f 
nog zeer doen ook.Ik vind het best leuk, ;"y£ '/ b\\. :.-.-.̂  
elke morgen naar school fietsen. . Z .J/z, ~ ̂"'̂ -V.\*/.V\ 
Want ik moet toch ook een eind vxftbW^— tV/V' 
fietsen als ik in Groningen naar •- ' "*' NL- V . _ 
school ga. n _ V T - ¿ 

Roelof Lamberts 
DF WEG NAAR SOHOOL EN TERUG 

's Morgens sta ik meestal om kwart over zeven op. Dan eten, 
kleren aan en naar school. Dat was zo, toen ik om half negen op 
school moest zijn. Nu heb ik altijd een kwartier extra. Om half 
negen haal ik Albert Schimmer en Andries Schimmer op. Onderwg Vo-
men we Henk soms nog tegen. Die fietst dan ook mee. Als we om 
twaalf uur naar huis gaan fietsen we meestal met zijn drieën A l
bert, Henk en ik. Zo gaan we dan af en toe ook weer naar school. 
Na schooltijd blijf ik vaak nog spelen. 

Janneke Zandberg 

DE WEG NAAR SCHOOL SN TERUG 

's Avonds half negen in bed. Wekker op half acht zetten. 
's Morgens ben ik er al om zeven uur uit en ik ga dan nog een 
poosje -in bed lezen. Na. ̂ en half uurtje gaat dan de wekker 

-..V-:. /.V' "'/ rrriiinggg! ! ! Gauw het knopje indruk-
....... /''/j\yL>A 7'"1'""'/ ken anders gaat dat gerinkel een mi-

ty è --'-b ft' nuut of zo door. Kleren van de vorige 
\¿¿/jí / dag in de kast hangen. En andere aan-
'V'VV' trekken, dan eten, daarna de tanden 

, .w;ViVV'"NM""'-' poetsen en naar school. Deze dag ben 
ik lopend gegaan, in mijn moeders regenjas en laarzen, want het 
regende verschrikkelijk. Die jas komt bijna tot aan de grond. 
En ik kan er niet best in fietsen, want dan springen alle 
knoopjes los(drukknoopjes) dus ging ik lopen. 
Het stuk tot de Heiveen ging nog wel, want door de modder lopen 
is best leuk werk. Dan die Heiveen, tegen de wind in merkte ik. 
Vlug omdraaien en achteruit lopen. Daa.rna kwam de Tolhuisweg, 
dat stukje heb ik even hard gelopen. Half negen was ik van huis 
gegaan en precies om kwart voor negen was ik op school.(op tijd, 
want de school begint nu om kwart voor negen) En nu ben ik dan op 
school en ik heb dit alles geschreven. 

Esther Vos 
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