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BESTE LEZER(ES), 

Toen ik de stukjes, die de kinderen voor deze schoolkrant ge
schreven hadden, doorkeek, trof het mij , dat het enkelen opgeval
len was, dat het deze keer een jubileumnummer gold: SCHOOLKRANT NO 
50. Een half honderdje.... Wat een zee van tijd ging er niet zit
ten in het maken van deze 50 nummers, vooral als de "ertegenaan-
hangtijd" wordt meegeteld. Want zo'n schoolkrant is niet in een 
handomdraai gefikst, gelooft u dat maar niet... 

Daarom menen wij, dat 4 kranten per jaar ook voldoende is. En 
dat niet alleen om het werk dat dit met zich meebrengt, ook omdat 
er niet altijd wat te melden valt. Immers, stonden er in school
krant no 40 nog enkele mededelingen van V.V.V. en VROUWENVERENI
GING , in dit nummer heeft behalve de school, geen enkele Midlaar
der Vereniging iets te berichten, terwijl de schoolkrant toch ei
genlijk als Dorpskrant kan worden beschouwd. Midlaarder verenigin
gen, laat wat vaker uw stem in de schoolkrant horen. U doet uw le
den en ons er een plezier mee. 
" WANNEER KOMT DE SCHOOLKRANT OOK AL WEER UIT?" Wel, vlak voor 
de Plerfst- Kerst- Paas- en Zomervakantie. 

Er zijn dus HERFST-KER3T-PAA3-
nietwaar? 

en ZOMERKRANTEN. Makkelijk zat, 

Liet ik. u in de vorige schoolkrant weten, dat we het nieuwe 
schooljaar zouden starten met 25 leerlingen, het zijn er 29 gewor
den. Van 3 gezinnen, tijdelijk woonachtig in het BUNGALOWPARK, 
kwamen de ouders hun kinderen, totaal 4, enkele dagen voor de school 
begon,aanmelden, zodat nu 6 kinderen uit het BUNGALOWPARK de school 
bezoeken m.a.w. "Van het Bungalowpark moet je het hebben" of nog 
mooier: "BUNGALOWPARK REDT DORPSSCHOOLTJE" . 

Nog even iets over de stichtingsdatum van de school. Een 
tweede onderzoek op het Gemeentehuis leverde nogmaals juli 1908 op. 
Ook de heer Schuiling uit Zuidlaren,een oom van Roelof en Marinus 
Schuiling, kwam bij narekenen uit op 1908, zodat we aannemen, dat 
Opoe Rutgers en de heer Kruims Sr. zich een jaar vergist' hebben. 

Ondertussen heeft de oude Dorpsfeestcommissie haar taak 
overgedragen aan de nieuwe commissie. Deze bestaat nu uit de vol
gende personen: 

mevr, 
mevr, 
dhr. 
dhr. 
dhr. 
dhr. 
dhr. 

VROUWENVERENIGING 
TOMI 

G. Kroon 
I. Heving 
R. M. Schuiling • IJSVERENIGING 

- DORPSBELANGEN 
- V.V.V. 
- OUDERCOMMISSIE 
- JACHTVELD 

Woensdag 14 
Oudercommissie om 

P.v/d Pauvort 
J. Moesker 
A. Boes 
N. Loeröp 

oktober vindt er een vergadering plaats met de 
te bezien in hoeverre er mogelijkheden zijn voor 

een gecombineerd Dorps-Schoolfeest. 

We zullen zien en we houden 'u natuurlijk op de hoogte. 

A. BOES 
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VAKANTIEROOSTER 

: 
• 

• 

X,..:....^ 

1 

HERFSTVAKANTIE 
KERSTVAKANTIE 
VOORJAARSVAKANTIE 
PAASVAKANTIE 
KONINGINNEDAG 
BEVRIJDINGSDAG 
HEMELVAART 
PINKSTERVAKANTIE 

ss> ZOMERVAKANTIE 
VRIJE MIDDAGEN op 

19 
21 
22 
5 
30 
5 
20 
24 
19= 
17 

okt 
dec 
febr 
apr 
apr 
mei 
méi 
mei 
juli 
dec 

t/m. 
t/m 
t/m 
t/m , 

t/m 
t/m 
t/m 
en 

23 
1 
23 
12 

21 
31: 
30 
15 

okt 
jan 
febr 
apr 

mei 
mei 
aug 
apr( 

werkbijeenkomste-n plaats in het kader 
van voortzetting aktiveringsplan) 

op donderdag 5 nov. in de school aanvang 8 uur 

A G E N D A 

1. Opening 

2. Notulen 

•b 3. Jaarverslag 

4. Financieel Verslag 

5. Verslag Kascommissie 

6. Benoeming.Kascommissie 

.' 7. Bestuursverkiezing Aftr. J. Schuiling-Emmens(niet herk.) 
•V Het bestuur vraagt kandidaten voor deze vakature. 

8. "SCHOOLWERK Klas 1/2/3" M. Lamberts-Vonk 

• 9. "SCHOOLWERK Klas 4/5/6" A. Boes 

10. Dia's schoolreis Schiermonnikoog 

11. Rondvraag 

12. Sluiting 

OPBRENGST OUD-PAPIER 

De oud-papier actie op zaterdag 26 sept, heeft opgebracht 

4360 kg à 5 et = ƒ 218,— . De.aparte rit naar DA drogist Jan 

Klaasz Hamming was weer de moeite waard. Meer dan 1000 kg , keurig 

ingepakt haalden we bij hora weg. 

ENGELSE LES IN MIDLAREN! ! ! ! ; 

1. x in de veertien dagen op dinsdagavond is er Engelse les voor 

beginners. Inl. Marie . Kanon-Prins Tel. 2151 Midlaren. 
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GYMNASTIEK EN ZWEMMEN 

Met ingang van'16 oktober treedt er een verandering op in het 
gymnastiekrooster i.v.m. de opening van de nieuwe sporthal in Zuid
laren. Het aantal gymlessen wordt dan uitgebreid tot 3,'met dien 
verstande, dat de klassen 1/2/3 gedurende de wintermaanden school-
zwemmen hebben in het instructiebad op het 3e gymuur. 

GYM-EN ZWEMROOSTER: -• 

dinsdag 
woensdag 
vrijdag 

10.15-11.-
9.15-10.-
13.15-14.-

kl 1/2/3' Gym Emmaln kl 4/5/6 Gym Westl. 
kl 1/2/3 Gym Emmaln kl 5/5/6 Gym Westl. 
kl 1/2/3 Zwemmen Instr.b (winter) 4/5/6 Gym Emm, 
kl 1/2/3 Gym ? (zomer) 

Daar het vervoer met 1 bus moet geschieden, brengt de eerste 
middagles op vrijdag voor ons een vervelend probleem mee. De kinde
ren moeten dan al om 12.45 uur op school zijn, om het vervoer soe
pel te doen verlopen. We zullen ze dan wat vroeger naar huis laten 
gaan, om op tijd .terug te kunnen zijn.' 
Het zwemuur op dinsdagmorgen gedurende de zomermaanden verdwijnt. 
Op warme dagen zullen de kinderen dan i.p.v. gymnastiek zwemmen 
krijgen. 

WEL EN WEE VAN DE SCHOOLKAS 

INKOMSTEN^ 

Saldo vorig jaar 
Rente 
Oud-papier 

f 3609,83 
155,84 
276,-

Voor derden verr.stenc.w 86,-
Oud-papier 
Schoolkrant(abb . ) 
Verkoop stekjes 
Opbrengst Floralia 
Oud-papier 
(tot ink. ƒ 3032,84) 

• 

INKOMSTEN 

Verkoop stekjes 
Opbr. Floralia-avond 

• 

243,-
348,-
445,50 
1260,50 • 
218,-

't 

• 

ƒ 6£43,S7 

F L O R A L 

ƒ 445,50 
1260,50 

... 

UITGAVEN 

Bijdrage leerl. Cult v ƒ 
Onk. ouderavond 
Verfraaiing school,kopjes 
Kookles 
Afscheidscadeaus 
TV lesmateriaal 
Planten kind.tuin enz 
St. Nie. presentjes 
Graveren 
Entr.Blveil,Zuivelk,Voett 
Bus schoolreis 1/2/3 
Lidm.Kleine Scholen 
Verz.ƒ109,25 schrversƒ37 
Inform. Waddenzee 
Mater.stencilm. +tekenm. 
Onderh. stencilmachine 
Bijdrage schoolreis4/5/6 
Inkoop stekjes 
Prijzen Floralia+Onk. 
(tot. ƒ4839,96) 

Voordelig Saldo 
... ' -

i f_ 

107,-
'15,96 

1076,78 
153,74 
'75,25 
177,98 
251,30 
21,-
5,50 

.24,60 
141,90 
25,-

. 1.46,25 
. 27 
750,06 
257,24 
432,50 
395,-
755,90 

1802,71 

6642,67 

IA- 1981 UITGAVEN 

Ikoop stekjes 
Pri j zen,koffie,koffiem. 
Inkoop dranken 
Jagershuis 
Traktatie kindere-n . • 
Voordelig saldo 

ƒ 395,-
613,32 
77,17 
26,-
39,50 
555,01 

ƒ 1706,- ƒ 1706,-
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HET ALLERLAATSTE NIEUWS UU maandagavond 12 oktober 198I 

Auto ongeluk 

Meester Boes en zijn vrouw zouden naar de ouderavond van het Zernike 
College. Meester wou van te voren nog kopij van de schoolkrant naar 
mevrouw Hogenberg brengen. Toen dat gebeurt was zouden ze naar 
Groningen gaan. 
Het uitzicht bij Hogenberg is slecht, vooral naar links, door de 
bomen en een akker maïs en door de bocht in de weg. 
Het verkeer uit een uitrit moet voorrang verlenen dus hij keek goed 
uit. Hy zei nog tegen zijn vrouw s "Èr komt geloof ik niets aan?" 
Om goed naar links te kyken moest hy een klein eindje de weg op. 
Maar toen zag hij plotseling twee lichten, dus er kwam wel wat aan. 
Zijn enigste kans was, er snel voor langs. Dat liep niet goed af, 
ineens een klap. 
Hij schoot door de auto heen met zijn hoofd tegen de voorruit spiegel, 
die was afgeknapt, bleek later, trouwens meester had de veiligheids-
gordels niet om. 
Meester s "Ik voelde aan my'n hoofd dat het begon te bloeden. 
Toen werd ik door meneer Hogenberg, die toe kwam snellen, naar zijn 
kamer gebracht en op de grond gelegd. Mevrouw Hogenberg wierp een 
paar handdoeken toe om het bloeden te stelpen. Toen belde ze dokter 
Mees, in gesprek, dokter Tuinman,"in gesprek", dokter Engelhart, 
"in gesprek", eindelijk, by dokter Aling gehoor. 
Een poosje later kwam toch dokter Mees. Die nam ons mee naar zyn 
behandelkamer, en bracht daar vijf hechtingen aan." 
Teruggebracht, kinderen schrokken. 
In de volkswagen zaten Koos Vidder en Huib Dekker. Koos Vidder heeft 
nog even opgebeld hoe het er mee ging. 
Toen wy (redacteurs Luchien en Bruno) bij meester zijn geweest, heeft 
hjj ons dit verteld. 
Marieke, die ook nog een kadootje kwam brengen samen met Marinke, 
werd plotseling onwel van het bloed van meester. 

Bruno Boucher 

• 

Rooster fluitles 

maandag 
3.^5-^.15 uur Groep ï . 
4.15-^.^5 uur Groep II 
k.h5-5,15 uur Groep ill 
5.15-5.^5 uur Groep IV 

Mara, Manien, Mirte 
Margreet, Joke 
Hellen, Olga, Annemarijne 
Annemarie, Marinke 

A.u.b. de eerste maandag van de maand betalen. 
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CULTURELE VERENIGING ZUIDLAREN 

De Culturele Vereniging Zuidlaren is in 1977 voortgekomen uit het 
Nutsdepartement Zuidlaren, dat al sedert 1823 bestaat, en ondanks 
baar hoge leeftijd is de vereniging nog zeer vitaal, zoals ook uit 
het scholenprogramma I98I-I982 blijkt. 
Dit programma voor schoolgaand Zuidlaren(kleuterscholen, lagere 
scholen en Mavo's) wordt gerealiseerd door subsidies van de ge
meente en een kleine bijdrage van elke leerling per voorstelling. 
De leerlingbijdrage wordt bij ons uit de kas van de oudercommissie 
betaald. 
De culturele vereniging tracht het culturele en educatieve leven 
in al haar verschijningsvormen binnen de gemeente Zuidlaren te sti
muleren. 
Ook anderen bewegen zich op dit terrein.. Om versnippering te voor
komen, heeft het gemeentebestuur de Stichting Sociaal Cultureel 
Werk in het leven geroepen. 
Met vele andere verenigingen en instellingen is ook de C.V.Z. in 
deze Stichting So Cu ¥e vertegenwoordigd. 
Hieronder volgt het scholenprogramma dat tot nu toe bekend iss 

. ' T. Steenhuis 

(De aktiviteiten die reeds hebben plaatsgevonden zijn weg' gelaten. ) 

ma 23 november 

di 24 november 

ma 18 januari 

• 

do 1 april 

10,^5 uur in De Kimme 
;"Coinc van Pim Peters 
mavoklassen 2,3, en 4 om 

¡Rob Bakker, gitaar 
alle 6 klassen basisonderwijs om 9 « 00 uur 
mavoklassen 1 en 2 om 10.45 uur in De Kimme 

¡Harry Sevenstern sr, trompet en Rudy van Houten,piano 
mavoklassen 1 en 2 om 9.00 uur 
mavoklassen 3 en 4 om 10,45 uur 
alle 6 klassen basisonderwijs om 13.30 uur in De Kimme 

jWiliem Kielkema,piano-solo 
mavoklassen 3 en 4 om I3.3O uur in De kimme 

KINDERBOEKENWEEK 

Ieder jaar worden er tijdens de kinderboekenweek prijzen toegekend aan 
boeken, die door een jury zijn uitgekozen, In die jury zitten mensen 
uit het onderwijs, iemand uit de j cugdbibliotheek en een auteur, 
In geen geval mensen uit de uitgeverswereld. 
De prijzen bestaan uit Gouden en Zilveren Griffels. 
Een Gouden Griffel kan alleen toegekend worden aan een oorspronkelijk 
Nederlands boek. Voor een zilveren Griffel komen ook vertalingen in 
aanmerking. 
Een aparto jury beoordeelt de illustraties en kent hiervoor Gouden 
en Zilveren Penselen toe. 
Iedereen is natuurlijk vrij in het kiezen van een boek, maar misschien, 
ook met het oog op de decembermaand, kunnen we nu,(want ze liggen in 
elke boekwinkel) toch eens notitie nemen van de volgende bekroonde. 
boekens 

Gouden Griffel 

Zilveren Griffels 

¡Annie M.G. Schmidt - Otje 

¡Arnold Lobel 
Dolf Verroen 
Elfie Donnelly 
Imme Dros 
Lloyd Alexander 

Bij uil thuis 
Hoe weet jij dat nou? 
De rode kous. 
De zomer van dat jaçtr 
De eerste twee levens van 
Lukas Kasha 

v 
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Zilver Griffels 
(vervol) 

Gouden Penseel 

Diana Jones 
Myron Levoy 
Toeckey Jones 
Al iky 

Eelke de Jong 

- D© negen levens 
- Alan en Naomi 
- Het ga je goed,het ga je wel 
- Mummies uit het oude Egypte 

Sagen en legenden van de lage 
en Piet Xlaasse landen 

Zilveren PenselensMitsumasa Anno - En toch draait ze 
Tony Ross - Joris en de bonestaak 

M.Lamberts 

TUINPLOEG 

Elke vrijdagmiddag om half vier kijken de voorbijgangers heel verbaasd 
naar onze school. Want dan lopen daar een paar kinderen, gewapend 
met vegers en harken, om het plein er weer netjes bij te laten liggen, 
We stoppen nu weer met de tuindienst. Als afsluiting zullen we vol
gende week bollen poten. Ook in de bakken boven de deur zullen we 
proberen narcissen in bloei te krijgen. De leerlingen zullen dit alle
maal weer zelf doen. Misschien volgend voorjaar een heel fleurige 
tuin. 
In elk geval s tuinploeg, bedankt voor alle hulpj En mogen we vol
gend jaar mei weer op jullie hulp rekenen? 

M.Lamberts 

VEILIG OP DE FIETS 

De donkere tijden komen weer aan. 
Zorg dus dat uw kind een goed; licht op zijn/haar fiets heeft en dat 
het dit ook gebruikt, als het nodig is. Een reflector1 heeft natuurlijk 
elk kind op zijn fiets. 
Om de opvallendheid van uw kind langs de weg te vergroten, kunt u 
reflecterende zilverkleurige biezen op de jassen stikken. 
Dit is ¿1,2 cm breed en per rneter te koop voor ____ ƒ5 per meter. 
Voor een paar gulden heeft u dan weer een stukje veiligheid . 
De kinderen zijn dit waard. 

Joke de Groot 

LAATSTE NIEUWS UIT DE KLAS VAN JUE 

-Dat Karin en Michiel nu echt helemaal bij ons op school zitten. 
Welkom allebei en doe je best! 
-Dat er nog een 1 klassertje bijgekomen is s Carlos. Hij komt helemaal 
uit Portugal. Ook welkom in onze klas Carlos, en we zullen je met 
elkaar gauw Nederlands leren. 
-Nog een nieuwe leerling. Ze zit in klas 2 en heet Hester Everts. 
Ze woonde met haar familie op Aruba. Tijdelijk woont ze in het 
bungalowpark. Misschien vinden hullie wel een huis in Midlaren? 
Ook welkom. 
-Zo ziet onze klas er nu uit s 

klas 1 ; Karin klas 2 ; Matthijs en klas 3 s Mirte 
Michiel Hannie Nol 
Carlos Hester en Ronald, die nog 

Andries steeds in het bungalow
park woont. 

Ze laten hieronder allemaal nog iets van zich horen of zien. 
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ADVERTENTIES 

IA. 

^rr-J'. .-\-^7\ , . ; : l . . •xzszr^ ' •.,.. ggggssag; .."¿zs 
•Í POEZEN 
>| 
wij heben nog een paar poezen 
5 maanden en het ẑ jn goeje 
muizenvaner l 

Matthijs Kremer 
klas 2 

- v-.- - - : -
g . r—r-.:t-r- scgasesa ...'.cr.^,. : 

?>.-'V?^<^<>ob.<^b"V 

5) ! 

POESJES 
• 

-

te krijgen 

¡ Te krijgen 

j 

v 

(Margreet 

bij G.W. 
Gron 
Midi 

Lambert 

% een gele 
naam 

een ges1 
naam 

i 

Beertje 
;reepte 
Streepj 

een gevlekte 
naam 

Lamberts 
Vlekje 

ingerstraat 27 
aren, tels 

s,klas 4) 

O5905-2 36 58 

_ J 

•' ONGEBOREN POESJES 

'l Wij krijgen over een paar weken 
jonge poesjes. En het zullen er 
een stuk of vier z\jn, 
De moeder is zwart-wit en half 
siamees, de vader is waarschijnlyk 
grijs gestreept. 
De moeder van de moeder is siamees. 

ü o o ft i G e n e 51 
V--V-' 

• 
Krijgbaar by Ph. Boucher 
Haasakkers 3 Midlaren 
telefoonnummer s 05905-2837 I 

r geschrevens Olga Boucher 
fi 

l I 

•;' 

!//y 4= 

Bij de heer H. de Jonge kunt u gaskachels kopen en kasten en lampen. 
Tafels en stoelen. 
En mensen met schapen pf paarden kunnen hooi kopen (in pakjes) 

Adres....Tolhuisweg 21 
tel (o5905)-23^7 

flft. çp 
Anthony de Jonge 

¿T 
.Li / 1 

"b 

StaBBaasaBaBBBsaBBBaBgBagaaBEBiaBas^^ «s£r#'!. 
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HERFST 

Het is nu weer herfst. En de eikels en kastanjes gaan weer vallen. 
Je kunt er een heleboel mee doen. 
Leuke beestjes kun je maken. 
En een spin in een web, en dat laat ik je nu zien. 

eikels b rU'/^lOuOAii 

je hebt een eikel en een pakje 
prikkers en daar kan je het 

mee d o e n . 
Jb 

¿Aissrx 

I Een giraffe kan je maken met 

Ax\ 

twee eikels en acht prikkers. 
Je prikt vier van die prikkers onder in een eikel \ dat zijn de poten. 
Twee doe je aan de punten van de eikels een aan de ene punt en de 
andere aan de andere punt, een eikel aan een zo'n prikker en twee 
(prikkers) in het hooft en dan heb je er een, en dat gaat net zo 
met de andere net zo. 

II Een spinneweb s een kastanje, 10 of 6 lange prikkers en een draad, 
je doet de prikkers in de kastanje en je gaat de wol er om heen 
winden. 

-v 
//t 
c 

niet gewoon, maar zo 

enz. heen en weer, 
en dan heb je oen 
spinneweb. 

Olga Boucher (klas k) 

/ A 
^.".M'V'Vlí-' 

IN DE HERFST ZIE JE OOK NOG ANDERE DINGEN DAN EIKELS EN KASTANJES, 
EGELS BIJVOORBEELDs 

A7fïïm*ey 
1 J 

De e g e l 

Ik had latst een egel bij myn huis. 
Ik had een doos waar hij in en uit kan 
lopen. Toen had ik hem een schoteltje 
melk gegeven, het was heel grappig 
om te zien.Er kwamen allemaal kringe
tjes van het melk weg, 
Hy' is ook helemaal niet bang. 
Ik liad hem wel eens opgepakt, z'n 
stekeltjes gaan niet omhoog, 
een dag later was hij weg. 
Een dag later had hector de egel 
want hij (kwam) er mee uit de bosjes. 
Maar onze hond hector dat het niet pijn doet met die stekels. 
Maar toen was de egel helemaal bang geworden. Toen had ik hem later 
in het bos gezet. Daar is die nu veilig, héél veiligJ 
Daar wordt hij niet doodgereden op straat l 

1 z-f/mmx 7 f 

Jeanet Haayer (klas 5) 

Egel . . . 

Mijn vader heeft een egel gevonden, in een net verstrikt. Hy' zat daar 
schijnbaar al een week. Hij was helemaal uitgehongerd. 
Toen hebben wy' hem weer opgevoed, hij is nu alweer heel kwiek. 
Gisteren zag ik in het fietsenhok een jong egeltje lopen, op zoek 
naa^ eten. die heb ik by' het andere egeltje gedaan. 
Ze liggen nu samen te slapen. 
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De egel is door zijn 
stekelige vacht goed 
beschermd tegen vijanden, 
vooral als hy' zich op
rolt hebben aanvallers 
weinig kans. 
Bij het lopen set de 
egel de achterpoten 
steeds in het spoor 
van de voorpoten, 
waardoor er een soort 
dubbelprent ontstaat. 
Het nest is meestal 
goed verborgen in de struiken. Bruno Boucher (klas 6) 

WAT NOU î•I 

Nou heb - ik wel duizend boeken door geneusd 
maar een leuk onderwerp vóór de schoolkrant, ('V O 

O ^ O 
n 

/••; 
ü Mo'fi \.> 

foO° 

vergeet het maar. 
Zal ik een gedicht maken?...Nee, want dan 
zal ik op het laats wel niet meer rijmen. 
Zal ik het over het handwerken van de juf 
doen?,.o nee want wat moet een jongen nou 
met breien doen. 
En dat ik nou net op het jublieëm van de schoolkrant niks weet. 
Ja ¿0 kranten al, het is wat. 
Maar hé nou heb ik al mijn gedachten opgeschreven, heb toch nog wat. 

Marcel Peeringa (klas 6) 

n 

BEUGEL 

Morgen heb ik spreekbeurt 
Was die dag maar om. 

'k Heb sinds kort een beugel 
en ik praat zo stom. 

'k Zie me daar al zitten 
met m'n slisgeluid. 

Daar heb ik geen zin in, 
'k doe dat ding wel uit 

Sjeven sjwarte sjwanen. 
Sjongens wat een sjinj 

Hihi, dat klinkt gek zegl 
'k Hou dat ding maar inj 

Frank Eerhart heeft dit gedichtje gr 
geschreven, en ik heb zelf ook een 
beugel. 
Maar ik zat een keer in de auto, 
en toen lag de beugel op mijn schoot 
(En ik duimde.) En toen we thuis 
v/aren toen stapte ik uit en de 
beugel op de grond.(En ik had niks 
door.) 
En we hebben maanden gezocht en 
toen heeft myn vader hem gevonden. 
(ín 3 stukken.) 

Annemarie Goulmy (klas 6) 

Frank Eerhart 
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MIJN DAGELIJKSE ¥SG NAAR SCHOOL 

"Snurk, Gaap". "Even kijken hoe laat het is, kwart over zeven, 
gelukkig zat tijd." 
Radio aans "Het nieuws 5 Sadat is gisteren vermoord,,....." "Klik". 
"Dat rotnieuws¡ Ik ga nog even slapen." 
"Snuúúúúúúúúúúrkl" 
"Help! het is al 8 uur1',als de bliksem bed uit, boterham er ingepropt. 
"Mrauwl" 
"Bah die rotkat, snol nog wat kattevoer geven, maar nu moet ik wel 
opschieten,, " Ik vlieg de deur uit, nog snel een appel plukken voor 
de pauze. "Getverderre het is een verrotte, nou ja ik ben toch al 
te laat." 
Snel mijn fiets pakken, die is ook niet meer de oiiwe % "batel, Rammel, 
Rammel, Piep, Piepï" Opschieten, "kraakj" dat was de kettingi 
Pruts, Pruts, eindelijk klaar, maar wel pikzwarte handen. 
Nu begint het ook al te regenen; ik fiets als een gek. 
"Kef î Kef! Kofi" "Oh jee daar heb je dat hondje van Hamming; loopt 
ie weer voor m'n fiets langs," 
"Puf....Puf....Puf....Puf..V he he ik ben er, fiets in hot fietsenhok. 
"Zo Bruno", zegt de meester, "Blijf jij maar even by' de deur staan." 
"En wat is de reden dat je zo laat bent?",.,,.......,.. 

"De brug was dicht en de spoorbomen waren open." 

Bruno Boucher (klas6) 
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EEK BEKEURING 

Er was ««ns ©*n man di« ging- door 
rod« licht,, ¡sik« keer al» by baast 

hat 
had 

wa© ging Ivjp door hat rede lieht* H«t 
toch al t© gak ha* 
Eindelijk Jew ara *«is politie «r aan. toer», 
dia taan weer door hst 'rod* licht ging« 
D# rod« 'ï.icïit<*n yartn hty »en kruispunt* 
3s> agent e tond middan in hst kruispunt* 
De ua&n moest »toppen ©n de agent vroog 
aan d« maní boe hes©t u..Ik haat Geert 
vaeaema» wat is je adre»? uh. dat -vaat 
ik niet»Nou dat geeft niet want ^« 
komt in de gevar.g-sniis an hísr ia ja 
bekeurIn« o dat is leuk, badankt hoor* 

da üwart (klaa h) 
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Op 6 oktober kuam de heer Krikke op school om zijn verzameling 
stenen, fossielen e.d. te laten zien. 
Hieronder vertellen de kinderen over zijn bezoek. 

m epe er 
xj r 
f ' 0 o 
K y v 

^y'/x/y \<c/k ö\vff*A 

feVft > 

HrD 

Q¡L^ Boucler 
Pleneerkiker : 
het latste nieuus. 

Meneerkrik er is of uas een leuke man 
hij had eeel veel op graffingen gedaan 
en hij kuam met de helft van zijn spuien aan zetten. 
het uas reuze interresant 
ik Nol dus zal een paar dingen op noemen 
1. een zeehonde kop 
2. uas een vissen kop 
3. alerij zorte stenen 
4. dieren dinge en ook een zlange huid en die durvde Annemarie 

niet aan te raken hi hi 
5. is enz. en die man had uel 10 zaken fol eind. 

Jol 
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dinsdag 6 oktober uas meneer Krikker op school. En hield zijn 
beurt over dingen die hij gevonden heeft in de grond, zoals 
stenen, botten, schedels enz. toen hij kuam had hij uel 1_0 
tassen vol spullen een paar kinderen hielpen hem dat ging net zo 
toen hij klaar uas toen.hielpen uij hem de koffers in de auto zetten 
toen dat klaar uas ging hij ueg. 

A l b e r t 

Ver^ 

y i), 
y&~Â -T^O^DÙ^d 

1 
V ÜSJ&S2JLO 

lian s teen t o t e d d e l s t e e n : 

J^x/Lyn y 

Op dinsdag 6 oktober 1981 uas er een Meneer op school die al 
zijn vondsten liet zien. Allemaal stenen en graanates. 
Ook liet hij edelstenen zien. En dat als je zornige stenen kapot 
slaat komt er een hele mooie kleuren uit. Stukjes edelstenen en 
graniet. Toen hij ueer ueg ging liet hij zijn spullen hier liggen 
die kuam hij donderdag ueer ophalen toen had iedereen stenen meej 

Einde Huib Boes. 

Op dinsdag 6 oktober kuam er een meneer bij ons op school die 
had allemaal oude spullen bij zich om te laten zien hoe oud 
ze uaren en uasr ze vandaan komen. 
Ze kuamen uit hele oude tijd zoals: 

1663, 17'87 en 1735, enz. 

Hij had ook mooie schelpen-
Tuee daoen later kuam die meneer ueer op school en uij moesten 
mooie stenen zoeken en die ging diejmeneer bekijken. 

einde Oohan Sijbring 
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IMoB meer over dieren uit „de oude ti jd". 

SCHELPEN; 

Een van de'oudste schelpen is de Ammoniet, 
De Ammoniet leefde 60 miljoen jaar geleden. In sommige stenen 
vindt je nog afdrukken van versteende ammonieten. 
De ammonieten behoorden tot de koppotigen (Cefalopoden). 

f 
VVe* \ f \ w 

y,s)-yiy. 

• \ %y<i ry<A .,/y/7é 
•jrt \ v y - m / i 

De Belemmiet is de staartpen van 
een uitgestorven inktvis 
de Donkerkeil. 
De Donkerkeil behoorde 
tot de koppotigen. 
De Mammoet (Elephas pri- CLTTVV 
migenius). olifantesoort 
uit het diluvium, uaarvan 
op vele plaatsen fossiele 
resten zijn gevonden, •* 
vooral in l\)oord-Azi§ ook in 
Nederland; de Mammoet uas ongeveer zo groot als de 
Indische olifant, maar onderscheidde zich door zijn 
beharing en .de grotere slagtanden. 

-b—//) Vx v v 

r /Vv<V V \\/ 

xyeJ&ws&ud Richard. 

Ik ga je vertellen over de BRONTOSAURUS: 

Brontosaurus betekent donderhagedis. De geleerde die de naam gaf, 

bezat een goede fantasie. Hij moet gedacht hebben: HDe' aarde moet 

geschud en gedreund hebben bij iedere stap die dit dier- deed. 

Ik zal hem dus de donderhagedis noemen". 

Skeletten van de Bron.tosaurus heeft men gevonden in Noord-Ame rika. 

Hoe verbaasd moeten de geleerden geueest zijn die de eerste 

gemonteerd hebben] 

Het dier bleek 21 m lang geueest te zijn. Hij had een lange 

staart die in een punt uitliep. De poten, die het reusachtige 

lichaam droegen, leken uel booms"tronken . 

De nek uas haast net zo lang als de staart. 

Het vreemste uas de kop, die niet veel dikken is dan de nek. 

De mond die dit grote dier moest voeden, uas heel klein. 

Hij bezat ongeveer 24 kleine kegelvormige tanden. 

De geleerden zijn tot de slotsom gekomen dat de Brontosaurus 

de hele dag heeft moeten eten om dit reusachtige lichaam te voeden. 

Luchien Haayer. 
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NIEÜWTJES VAM SCHOOL EN THUIS 

De laatsenieuws 

Wij hebben school t.v. het is 
heel leuk. zesentwintig oktober 
op een maandag, negen november l:dan kune we naar 
is er ook weer school t,v, 
We hebben al drie delen gehad 
van een hond een poes en over 
dierendag, líe hebben ook een 
boek er van. De honden heetten 

Setter, keeshoend, een Cocher 
Spaniel, pekinees. 
Als een poes een vogel ziet dan 
sluipt de poes er heen en dan 
springt hij er op av, 
In dat boek staat een hond een 
poes een vogel een konijn een 
geit. 

Mirte Steenhuis (klas 3) 

L 

Het laaste nieuws 

Ons huis is bijna klaar. 
ik denk dat in november klaar is. 

nuis. 
We krijgen ook een openhaard. 
we krijgen ook een garage, 
ons konijn gaat ook mee naar assen, 
we hebben ook een kleurtv, 
we grijgen ook een mooie bankstellen. 

een Deense dog, een poedel, Iarneewe grijgen de openhetard in de hoek. 

Honald Peeringa (klas 3) 

Handwerken 

¿4 

uDcfi^y/'f 
^T£ËHHv 

Eindelijk hebben we weer handwerken Í 
Ha ruim een jaar. Meester gaat nu 
naar klas 1,2,3 e n geeft daar handen
arbeid. Juf is bij ons gekomen en 
heeft ons,(ook de jongens!ill) hand-

handwerken gegeven. 
Je kon kiezen uit onder
werpen? een raamver-
siering knopen of een 
poppetje breien. 
De meeste jongens zijn 
gaan knopen, behalve 
Johan Sijbring, Richard 
Hogenberg en Anthony 
de Jonge, Ik heb breien 
gekozen. Hu doen we 
handwerken op dinsdag 
en donderdag. 

>-• 

Unicef 

Het is weer bijna winter en in de winter is er wel een heleboel te doen, 
¡By mevrouw teenhuis zijn een helleboel dingen te' koop zoals 2 
jboeken, grote kl ine kaarten, boeken, agenda's, leesboeken van 
bmijn wereld", spelletjes en posters, en daar gaan een paar kinderen 
;van school hjj de deuren langs om te vragen aan de mensen of ze ook 
wat willen kopen. Want het is voor de mensen en de kinderen in de 

arme landen. Die kunnen er eten 
en kleren voor kop n,voor 50 cent 
hebben ze genoeg voor een helle 
week en +3 personen. En dat is 
volgend jaar er weer hopelijk. 

1 l g^F/ Asi/ svWA y 
O^H Li ff 
vw 

, Einde, dit is geschreven en gedaan 
ƒ_ door Marieke de Groot (klas 6) 

*-- » 91 ¿x»:*iS •^ ̂ £rV2ï 

0) 

! ¡f "F) ~ f 



-20-

/• 

NIEUWTJES YAN SCHOOL EN THUIS 

Zandruiter 

In de laatste week "_Vbb—— 
van de zomervakan- ' i-
tie leerde ik Aodry f 
kennen. . I 
We waren gelijk dikke ¡~- • 
vriendinnen. 
Aodry ree ook paard 
en toen ging ik bij '. , / /. 
Aodry paardrijden. X :, /_/ 
Op een avond ging ! / 
ik voor de tweede f. , j / ——...^ 
keer bij Aodry rijden.. ¡ ft' ,' 
We gingen over een . y j """ 
20 centimeter hoge y / 
balk springen. A i 
Rivaal had zin in • » ,• 
springen en sprong X •--
een meter hoog en ik ' plat op mijn buik en u weet wel waar nog meer! 
Toen ik het t'huis vertelde plaagden ze mij met Zandruiter. 

Margreet Lamberts (klas k) 
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De pony wedstrijd 

Het is vrijdag middag. Ik sta naast mijn pony. Ik zei tegen hem, 
tegen mijn pony dus; We hebben norgen een wedstrijd. Ik hoop dus dat 
je het heel leuk vindt, toen haalde ik hem uit gijn stal. Want mijn 
moeder moet hem in flegten dan wordt 'ie mooi. 
Morgen moet ik vroeg op want ik moet morgen parkoer lopen en dan 
moet ik daarna deresuur inoevenen, dus moet ik nu naar bed. 
's morgens _-7 ° toen stond ik op, mijn pony moest op de kar 
toen moest ik weg naar vries, ik moest als derde bij springen en 
viertiende in dreseur, dus dad duurde nog wel een uur dus ik 
moest mijn pony op. zadelen voor springen. 
Ik moest direkt gelukig kwam ik ruilloos rond. 
Nu de barrage nog, in de barage had ik 69 punten, dat betekende 
dat ik van de 52 3 was. nu ik moest dresuur rijden, dat gaat zuper, 
dacht ik in de proef, na de proef had de jury niks op mijn proef 
aan te merken toen hoorde ik van iedereen dat ik eerste was, dat 
vond ik erg leuk. 
ik kreeg bij de prijs uitrijking eon mooie beker toen moesten we 
weer naar huis want het was afgelopen, thuis moest ik rivaal zijn 
manen weer netjes maken, rivaal zo heet mijn pony s hij is swart 
en heeft een mooie kol. 

Audrey Scheich(klas 5) 

Ol R-Wfi 
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Op I I tektôbor h a « f t 3&T«t*n d« Gro&t d» s t i m u l a n s p r i j s 1931 
val.» d© autorepor t - ve>r«niging£ d» Bl©«at«rt gewennen« 
i'tes» pr-\fs wordt e lk j a a r u i tg-wreikt aan d i« f l l t s s e e i l e r d i» 
z i c h e n t h o u s i a s t he&f fe ing?»ss«t voor h e t weds t r i j dze i l en i-n 
«en f l i t s en daa r ongeacht h e t behaa lde r e s u l t a a t *»lk# wod<» 
atriijd weer aan »»««dowfc,. samen «set ssjjja i'okk@nigi A i b a r t Schiiamer 

Marieke de Grcsot ( k l a s 6.) 

Hi « ronder »en t «koning van J« reon de Groot ( k l a s 5) 
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