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BESTE LEZER(ES), 

Laat ik beginnen met U allen PRETTIGE KERSTDAGEN en een GELUK
KIG 1982 te wensen. Deze wens geldt natuurlijk ^el zeer speciaal voor 
onze zieke Juf, die a.s. maandag een zware operatie moet ondergaan. 

De Kerstviering vrijdagmiddag in school is voortreffelijk ver
lopen. In het donkergemaakte lokaal brandden alleen de lichtjes van 
de kerstboom en de kaarsen van de kerststukjes, gemaakt met hulp van 
mijn vrouw, die de kinderen voor zich op hun tafeltje hadden staan. 
Dat gaf tesamen met de Kerstversiering gemaakt op de handenarbeidles 
o.l.v. Mevr. De Groot en Mevr. Schimmer een prachtige sfeer. 
Er werden twee Kerstspelletjes opgevoerd, één door 'de kinderen van 
juf en één door de kinderen van meesters klas. Er werd leuk gespeeld 
en de kijkers gaven dan ook een spontaan applaus. Mevr. Goulmy ver
telde' het Kerstverhaal. Zij deed dit voortreffelijk en had dus een 
aandachtig gehoor. 
Verder hebben we gezongen, er werden twee gedichtjes opgezegd, drie 
kinderenspeelden op de blokfluit en we hadden een echt orkestje be«" 
staande uit 6 muzikanten, die de volgende instrumenten bespeelden: 
2 blokfluiten, 1 klokkenspel, 1 handtrom, 1 snare(= trom), 1 hi hat 
(= bekken). U ziet, de nieuwe muziekinstrumenten, die de school on
langs mocht aanschaffen, kwamen goed van pas. 
Er tussendoor werden we getrakteerd op versnaperingen door de zesde 
klassers, die ze de voorafgaande woensdagmiddag op kookles bij 
Mevr. Steenhuis hadden gefabriceerd. 
Om kwart over drie gingen de kinderen naar huis met de gemaakte kerst
stukjes en T versiering om te genieten van de Kerstvakantie. 
4 Januari begint de school weer. ("Boeoeh!!) 

Toen ik de vorige keer schreef over het grote aantal kinderen 
uit het Bungalowpark, dat de school bezocht, had ik helaas geen 
stukje ongeverfd hout bij de hand om op af te kloppen. Nu zitten we 
met de ellende, want van de zes Bungalowkinderen zijn er inmiddels 
vijf vertrokken. De fam. Peeringa ging naar Assen, de fam. Everts 
naar Peize en Johan Lutgers nam op de laatse schooldag afscheid 
van ons, want hij gaat met zijn ouders in Eelde wonen, zodat vader 
op de fiets naar zijn werk kan. 
Nu moet onze Carlos uit de eerste klas alleen naar school en dat 
vindt hij niet zo prettig. 

De plotseling met zoveel hevigheid ingevallen winter heeft 
ons parten gespeeld bij het vullen van de bloembakken. De zesde 
klas bak kon nog juist op tijd ingeplant worden met tulpebollen en 
groene struikjes, maar het plantmateriaal van de andere twee bakken 
staat in een hoekje van de gang(tot ergernis van de schoonmaakster) 
te wachten op gunstiger tijden. 

Ik hoor juist Pelleboer verkondigen dat het einde van de vorst
periode in zicht is. Dat zal bij de kinderen niet in goede aarde val
len. Afwachten of hij gelijk krijgt. 

A.BOES 
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21 dec t/m 1 jan 
22 febr t/m 23 febr 
5 apr t/m 12 apr 
30 apr 
5 mei 
20 mei t/m 31 mei 
19 juli t/m 30 aug 
15 apr (dan vindt er een werkbijeen
komst plaats in het kader van voort
zetting aktiver ingsplanj1 

OUDERS EN SCHOOL 

Op onze laatste ouderavond .in november bleek, dat er belang
stelling was voor het meedenken en -draaien in het onderwijs. 
Misschien voelen sommige ouders zich onzeker tegenoverde onderwijs
gevende, omdat deze deskundiger.is. Natuurlijk is dat waar wanneer 
het om technische twrirvoeringszaken gaat b.v. een keus uit lees-
of rekenmethoden. 
Heel veel beslissingen in de school hebben echter meer te maken 
met waarden en doelstellingen, bv wat voor rapporten worden gege
ven, doen we mee aan een vernieuwingsproject of gaan we iets extra's 
doen aan handvaardigheid? 

Hiervoor is geen speciale deskundigheid nodig, maar een visie 
op kind en samenleving en daarin hebben ouders zeker zoveel recht 
van spreken als onderwijsgevenden. 

Verantwoorde hulp en bijstand van de ouders bij het onderwijs
kundig proces, beleid door de onderwijsgevenden, zou ook voor onze 
school goed en nuttig kunnen zijn. 

Graag nodigen we allen, die geïnteresseerd zijn uit voor een 
praatavond op donderdag 7 januari van 8.30 - + 10.oo uur. 

Op deze avond kan er wat achtergrondinformatie gegeven worden 
en kunt U vooral zelf met 'ideeën komen. 

Ook als II geen gelegenheid of zin heeft mee te doen aan ouder-
hulp, bent U welkom op de praatavond om op. de hoogte te blijven. 

Tot ziens op 7 januari. b 
T. STEENHUIS 

INFORMATIEMIDDAGEN/AVONDEN 

Van het GEMEENTELIJK ONDERWIJSKUNDIG BUREAU te GRONINGEN is 
bericht gekomen van de tijdstippen waarop de informatiemiddagen/ 
avonden zullen worden gehouden. Begin januari ontvangt U hierover 
nadere informatie.—~~ 

woensdag 
donderdag 
zaterdag 
dinsdag 
woensdag 

27 
28 
30 
2 
3 

jan. 
jan. 
jan. . 
febr. 
febr. 

14.00 -
19.00 -
10.00 -
19.00 -
14.00 -

16.00 
21 .00 
12.00 
21 .00 
16.00 

uur 
uur 
uur 
uur 
uur 

Op deze dagen/avonden wordt gelegenheid gegeven aan ouders 
en leerlingen van de zesde bias tot een open kennismaking. 

VAKANTIEROOSTER -ft 

KERSTVAKANTIE 
VOORJAARSVAKANTIE . 
PAASVAKANTIE '•• 
KONINGINNEDAG...-- •• 
BEVRIJDINGSDAG y.b- •' 
HEMELVAART + PNKSTERV. 
ZOMERVAKANTIE 
VRIJE MIDDAG 
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uLLbu.b..iïb.J lIlbüJ^TJSS 

Aktie. 3j Vui 1_ uit_._de_ natuur. 

De natuur o;.:: ons h s en 

Je kent vast het ncordlarder bos -wel 
iíou daar is ontzettend veel vuil, 
als je daar komt eu kokit vuil tegen, 
raap bet dan op. 
ban beb je een reeds dienst gedaan. 
baar kout ook de eeüioora veer, kijk go.ed ou je úeen dan zie 
je heu uicbieu. ¿n als je een berie'sc 'toper ziet vraag hem 
.dan beleeft ou wat rustiger te z:'bi. 
'ZZn vallen .oet .je b:j ous inleveren, bel dan uaar. 

A. de Jonge (klas 5} 
Tels(05905)-S3^7 
adres Tolhuisweg 21 l id ia ren 
verenegins- ÏC. W.V.IT.0. 

Be Koelan. 

12C cu, is liebt ^sälcrui::. .Z.i¿ werdt bet :^eest aangetroffen 
op de steppen V£.~i Mongolië-, in -.-rotere of kleinere kudden, 
altijd onder leiding- var. een hengst en deze kruizing zijn 
echter onvrucbtbaar. 

Joke de Gwart 

G 
y&vÀJ-Jpen Jve r s ieh t J e r o e n :1e G r o o t ( k l a s 5 ) 

1 - a t e r d a g 12 d e c e . : , b e r g a a t p a v i l j o e n u e e r z i c k t o p e n . /•riwjiiivjjtib 

ICout a l e n ou t e d r i n k e n 

tel. 05905-3970 
Jachthaven t el.Ikk6 

A Í 

toners, botenverhuur 
's wintwers, schaatsen, en daarna warae chocolademelk drinken 
bij Eeerzicïnt. hout allen. 

•••. 
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uLLSId-hiN; MliSütfTJSS 

• i. 

Kinderen voor kinderen 

:inderen Hinderen voor 
is een plaat. 
Er staan heel veel kinderr-
liedtjes op en ze worden ook 
gezongen door kinderen. 
De plaat kost ƒ 19»90. 
Je kan de plaat gewoon in de 
winkel kopen en er zijn zelfs 
2 delen. 
En de helft vau de opbreugst 
gaat naar de derde wereld. 

Uu nog iets i bij mevrouw Steen
huis kan je Kerstkaarten, 
puzzels, kookboeken, lees
boeken, gexvone kaarten, . 
dit kan je allemaal bestellen 
en de helfst gaat naar de 
derde wereld. 
Eén kind'kan voor 35 cent de 
hele da.g eten. 

\ 

Annemarie Goulmy (klas 6) 

Laatste nieuws Joke de Gwart (klas 4) 

Woensdag 9 decekber hebben we muziek.. instrumenten gekregen 
zo als een ukulele,•xylofoon, netallofoon, klokkenspel, 
maraca's , hand trom,, f lage lot (-fluit), hi-hat (¿bekken), 
snare (=trom), bauboe rasp en we hebben ook nog een beatring, 

Handenarbeid' Marieke de Groot (klas 6) 

De klassen 4, 5 en 6 hebben nandenarbeid gehad van mevrouw 
de Groot en mevrouw Schir.uier en meester hielp ook een beetje 
mee. liant er waren kabouter kopjes en kabcutertjes van wol 
gemaakt voor in de ïcerstboom. 
Maandag de ±he of Dinsdag de 15 e komt de kerstboom. 

De laatste maanden hebben er allerlei verschillende aktiviteiten 
op school plaats gevonden, waarbij vaak ook één of meer ouders 
betrokken varen: 

Voor de winter inviel was dat s het tuinwerk bij de school, 
Later, nog net op tijd vóér de eerste sneeuwvals het metselen 
van bloembakken door de klassen 4, 5 en 6 onder leiding van 
de heer Boucher. 
Buiten schooltijd werd er op een aantal woensdagmiddagen door 
mevrouw Steenhuis kookles gegeven aan de leerlingen van de 
zesde klas. 
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In het handenarbeiduur kwamen mevrouw Schirauer (in klas 1,2,3) 
en mevrouw de Groot (in klas k9$,6) assisteren bij het maken 
van kerstversieringen (zoals Marieke hiervoor al vertelde). 
Meester Boes introduceerde een nieuwe wijze van werken voor 
de kinderen in zijn klas S ;'het blokuur" genaamd. 
En tot slot kwam er een hele partij nieuwe muziekinstrumenten 
in school. T/elke, dat kon u in het stukje van Joke al lezen. 

Wat de kinderen zelf van al deze aktiviteiten vonden, ver
tellen ze hieronder! 

DE TUIN 

Richard 

METSELEN 

We ' krijgen elke vrijdag om half vier tuinwerk. 
Dan planten we heide, bollen enz. 
¥e harken de bladeren:•"weg en planten plantjes. 
Dat vind ik erg mooi. Want ilt hou van de natuur, 

Bruno 

Annemarie 

Albert 

Jeroen 

Laatst hebben we rnet mijn vader bloembakken gemet
seld. Eerst met de 6eklas, toen de 5 klas en toen 
de.4eklas. Nou gaan we met mevrouw Steenhuis 
bollen er in poten 

Metselen was hartstikke leuk en de bloembak was 
van ons natuurlijk het mooist en het moeilijkst. 
En als het weer zomer is, lijkt het mooi met al 
die bloemen. 

Het metselen met meneer Boucher was erg leuk. 
Eerst heeft de 6©klas gemetselt. Toen de 5e» en 
het laatst de 4eklas. 
We hebben 3 bloembakken gemetselt. Dat klopt want 
de 6 e, 5e> en 4eklas dat zijn er drie. 
Twee rechthoeken en een staat op de hoek. 
Dat was het metselen, daaaaaaglIí¡I 

Ik vond metselen erg leuk. Ik hoob dat we het nog 
eens gaan doen. Met meneer Boucher. Nog een plan-
tebak maken of een muurtje voor de school. 
Wij hebben zelf zeven lagen gemaakt« 
Die avond is de plantebak die wij gemetselt hebben 
door de windstoten omgewaait. Toen is meneer Bou
cher 's morgen vroeg geweest om hem te repareren 
en nou komen er plantjes in. 

KOOKLES 

Marieke s We hebben van mevrouw Steenhuis bakken geleerd en 
in Januari, februari, Maart, April, Mei en Juni •••. 
gaan we echt koken zoals Macaroni, Boerenkool, 
3 in de pan en nog veel meer. en ik vindt het 
, hardstikke leuk, ik ga ook naar de kook school toe. 

Bruno s Ik vindt dé kookles met mevrouw Steenhuis leuk, 
want nu weet ik hoe ik borstplaat moet maken en 
appeltaart en nog veel meer. 

Richard s Ik vind kookles leuk. Want dan kun je als het klaar 
is, kun je het proeven. Alleen de zesde klas doet 
dat. 



HANDENARB: 

Marieke 

Luchien 

Bruno 

We hebben van mevrouw de Groot handenarbeid voor 
de vakantie gehad en we hebben glasplaatjes gemaakt 
engeltjes van karton en stof en kaboutertjes van 
wol gemaakt en na de vakantie gaan we weer verder 
ik vind het ook hardstikke leuk. 

Wij hebben handenarbeid gehad over kerst 
ik heb 2 kerstmannetjes gemaakt, en een glasplaat 
dat gaat zo s je tekent een kerstmannetje of een 
kerstboom, je moet zelf uaar weten wat, dan leg; 
je de glasplaat erop,in een soort tupe met zwart 
verf spuit Je de tekening over en dan laten drogen 
en de verven en.dan weer laten drogen en dan in
pakken of zo als kado. Einde 'ft'.. 

Mevrouw de Groot geeft handenarbeid.. 
Daardoor hangt nou de kerstboom vol. ' '*' ' 

Annemaries Handenarbeid: Dat vind ik het allerleukste]] 

HET BLOKUUR 

Jeanet 

Anthony 

Bruno 

Annemarie 

We hebben blokuur gelcregen. Dan staat er allemaal 
opdrachten op, dan mag je self weten waar je mee 
begint. Er'staat wel eens op het bord; rekenen 
1,2,3» taal dit en dat. 
We gaan dan welééns in een groepje werken, er 
zijn drie groepjes. 

Blokuur vind ik mooi omdat je kiezen mag uit 3 
dingen, maar je moet ze alemaal af maken en je 
nag kiezen waar je mee begint. 

Ik vindt het blokuur leuk, want nou mag je zelf 
weten waar je mee begint. Eerst zaten we in ge
mengde groepjes, maar nu niet meer. 

Blokuur vind ik ook best wel leuk i Je kan kiezen 
wat je het eerst wil doen en wat tweedes en deders 
En ik begin altijd met rekenen want dat vind ik 
belagelijk. En meester helpt je apart en dat vind 
ik fyn. 

MUZIEK INSTkUMSNTSN 

Bruno Er zijn nieuwe muziek instrumenten gekomen in 
school, als je de school binnen komt is het een 
hels kabaal. 

KERSTFEEST 

i 

dinsdag 22 december a.s. om 8̂ /úu.r in Gafé ' "De Hunebedden" 

met Ds üikboom. 
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LAATSTE NI.SUJS UIT DE KLAS VAN JUF 

Zoals iedereen al weet, is juf Lamberts al een hele poos 
ziek en het zal naar alle waar s c.iijnl ijkheid nog wel een poos
je duren voordat ze terug komt. 
Via de schoolkrant willen we haar graag een spoedig herstel 
toewensen. 
Daarom ~öen ik als invalster op deze scnool gekomen. 
MEn wie is die ik dan wel?" zult u denken. 
Enkele mensen zullen mij wel al gezien hebben, denk ik, maar 
toch zal ik ¡n_ nog even voorstellen. 
Mijn naam is Anne-Marie Dik. Ik ben 21 jaar en ik woon in Vries. 
Sinds mei van dit jaar ben ik in het bezit van een P.A. diploma. 
Het afgelopen schooljaar heb ik gedurende 4 weken stage gelopen 
op deze school, zodat ik de meeste kinderen al kende. 
Ik werk met erg veel plezier op deze school en ik hoop dathet 
wederzijds zaij zijn. 
Mochten er dingen zijn die u mij graag zou willen vragen, of zijn 
er misschien andere problemen m.b.t. school, dan ben ik graag 
bereid om uw vragen te beantwoorden. 

Anne-Marie Dik 

VERDER NIEUWS UIT DE EERSTE,TiEEDE EN D¿RJE Kl.ASs . 

De klas van ons is aardig uitgedund, omdat Ronald Peringa 
met zyn ouders is vertrokken. Hester Everts, die nog niet 
zo lang bij ons was, is met haar ouders in Peize gaan wonen. 
We zullen beide erg missen in ons klasje. 
Daarom hebben we nu nóg 8 kinderen in onze klas. En tot onze 
grote schrik werd bannie Scheper plotseling zo ziek, dat ze 
in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Gelukkig gaat het 
alweer wat beter met haar en we wensen, haar vanaf deze plaats 
van harte beterschap. 
Dit alles heeft de konsequentie gehad dat er op dit moment 
7 kinderen in de klas zitten. 

__ -

Elke vrijdag gaan de kinderen uit onze klas naar zwemles. 
De kinderen vinden het allemaal erg leuk en ze doen altijd 
geweldig hun best, onder de enthousiaste leiding van de bad
meesters Bouma en Pakes. Ook Carlos maakt al flinke vorderin
gen en vindt het erg leuk. 

Het Sinterklaasfeest hebben we zaterdag 5 december by Kremer 
gevierd. De kinderen deden allemaal erg hun best op de stukjes 
en de leidjes en Sinterklaas en zijn knecht hebben er erg van 
genoten, evenals het publiek. 
Na het toneelspelen werden de kadootjes uitgedeeld. De Sint 
nam voor ieder kind ruimschoots de tijd'en had voor ieder kind 
een goed woordje over. 
Voldaan en volgeladen ging iedereen om ongeveer half vier naar 
huis, waar de meesten nog een heerlijke pakjesavond wachtte. 
Graag wilde ik de Vrouwenvereniging bedanken voor de prima 
wijze waarop ze het feest hebben georganiseerd en het vele »T 
werk dat ze hebben verricht. 
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NOG MEER GEDICHTEN. 

Of het aan de tijd van het jaar ligt dat iedereen zo dichter
lijk is aangelegd?...Ik weet het niet, maar in elk geval volgen 
hier nog meer gedichten, al dan niet zelf gemaakt. 

Johan Lutgers (klas 4) 

De kast 

Soms kom ter wel eens een gast 
En die bekijk dan gelijk de kast 
Die staat daar langs de kant 
Hy vrijft er over met zijn hand 
Ik wil hem van u kopen 
Om de kachel mee te stoken 
Nee, de kast gaat voor geen 

geld hiervandaan 
Hij blijft hier altijd staan. 

Jeroen de Groot (klas 5) 

De Zwaan 

De mooie witte zwaan 
Die hoeft voor geen mens 

opzij te gaan 
Gaat voor niemand uit de 

sloot 
Ook niet voor de motorboot 
Hy eet wel brood 
Maar zonder kippepoot 
Hij fladdert in het rond 
Maar is ook gezond 
Dan vliegt hij naar het Zuiden 
Maar niet naar Muiden. 

Nog een gedicht, opgeschreven door Jeroen de Groots 

Vissenverdriet 

Dit is de begravenis 
Van een hele oude vis 
Ja vanmorgen viel hij om 
Helemaal van ouderdom 
Buurvrouw brengt hem nog een groot 
Oude vis je was zo goed 
Hondert jaar en nooit gevangen 
Ik zal vaak naar je verlangen 
Midden in de Oceaan 
Viel een zoute vissetraan 

,~^...^Wr%/2 

De drie poesjes Olga Boucher 
(klas m) ' 

Wíj hebben drie poesjes 
Het zijn me maar snoesjes 
Soms zijn ze weer speels 
En opeens slapen ze als een rails 
Dat is dan toch wel weer wat raar 
Maar het zíjn me toch een paar 
Dan trekken ze alles met tafelkleed 
Dan sta ik helemaal pafi 
Dan rennen ze gauw weg 
Achter een soort heg 
Dan gooien ze de planten op de grond 
En draaien ze éénmaal rond 
Dan vechten ze nog eens met elkaar 
En de zwakste gilt alsmaar. 
Dan liggen ze weer op de bank 
En je hoort geen klank. 

HUÍS K^N\£R 
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OVER SNEEUW EN IJS.... 

Laatste nieuws 10 december I98I Margreet Lamberts (klas k) 

De sneeuw en jjsprot kan weer beginnen! Er ligt al qs *p het 
sportveld al is het dan nog niet zo diki Maar ©r is wel veel 
aneeuwï WJj maken allemaal ysbanen. ¡ 
Ik hoep dat het lang blyft en ook steeds weer doorsneeuwt 
net zeals de strenge winter in 1979» toen had ajjn broer een 
13 meter lange gang gegravenI 
En dat is niet nika. 

i/vnarif^^' 

De sneeuw Olga, Boucher (klas U) 

8 December 198I was het ongeveer de eerste sneeuw gevallen. 
Toen maakten de kinderen op schoei een glijbaan. 
Die glijbaan ging van de schooldeur naar de weg» 
Dat vend meeater wat gevaarlek. En h\j wou er ¡sout op stroièn* 
Dat venden wtf natuurlek niet leuk. En we aseden allemaal: 
niet doen meester» nu spelen we leuk en als meester er zout 
op gooit kunnen we niet leuk meer spelen. Als meester dat 
doet bekogelen we meester met sneeuwballen, ©n toen strooide 
meester er geen zout op. 

V °V y m) I ,**»"•> ' 1 . 

mssi» 
mm» 



-fS-

OVER SNEEUW EN IJS.,,. 

De sneeuwpret Huib Boes (klas k) 

We komen em tien voor acht op school. Dan is het glad op de 
weg. Dan gaan we een glijbaan maken. Die zo glad is als een 
spiegel. Als je glftd ga je helemaal over de weg, dat gaat 
leuk. Dan komen er meer op school. Een sneeuwgevegt is het 
einde. Je krijgt de volle laag. 
Dan roept meester1"Binnen komen, l l l l l ¿l" 
Nee we willen nog één keer glijden. 
Maar dat gaat nog wel 5 minuten door. Dan zitten we eindelijk 
in school« 
Dan is het pause 
Maar weer verder met de pret»Sneeuwballen gooien en zo gaat 
dat maar door. Tot...» het dooit«. 
Dan roepen we boe,boe, En de volgende dag weer net zo] 
Met de fiets op de straat. Op je hooft vallen».. 
En zo maar door« Tot meester roept. Binnenkomen]... 

' wmrxv %mm* Ha Ha 
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Sneeuw Luchien Haaijer (klas 6) 

T' is weer zover er komt weer sneeuw en ijs, dan kun je weer 
sneeuwballen gooien en sneeuwpoppen maken« fijn joh, en je 
moet tegen de ramen gooien dan komen ze achter je aan« haha 
hahahahahahaJiahahaaaa.il en als het ijs goed is, kun je er op 
schaaten« Moet je vorig jaar hebben met de wedstrijd, er zat 
allemaal gaatjes en er zakte er een meneer door het ijs. 
hahabahahahahahaaaa!Jll ï 3 jaar geleden heeft er een grotte 
sneeuwbui geweest! hele grotte bergen, ik ging met Lasie 
vrouw dyk en Johan sobering op een grotte sneeuwberg, en 
gleden en springen er af. En we konden niet naar school, 
ohohohoo wat mooi« 

http://hahahahahahaJiahahaaaa.il
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Sneeuw Bruno Boucher (klas 6} 

Er is weer sneeuw gevallen in Midlaren. Hotgeon ik niet zo 
prettig vond« TT, , , , -. . 
r & Hier volgt een klexne som: 
Van Annemariot 6 sneeuwballen en 3 sneeuwpoppen over me heen gehad, 
Van Luchien î 13 ijsbrokken, 27 sneeuwballen en 3 ijsballen 
Van Richard: 2k sneeuwballen 
Van Anthony: 17 sneeuwballen en k ijshallen* 
Van Albert: 26 sneeuwballen en 2 ijsballen. 
Van Johan:23 ijshallen en ló keiharde sneeuwballen tegen m'n kop. 
Bovendien heb ik van elk van deze individuen een dozijn inpepe
ringen ontvangen. 

Na deze foltering geloof ik dat ik maar eens een dagje binnen 
blijf. 
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Wat is een verschil tussen 
een varken en een baby? 

•deod 
ep U T q.J8Tnx uejfJBA ap 

ue JOfn_ ep ux q.deod ueg 

Het is groen en het vliegt 
door de kerk. 

Luchien Haaijer 

eC^uooq Sxixoq nee 

Twee mannen lopen op straat. De ene zegt tegen de andere 
Zal ik nou een poosje in het midden lopen. 

Wat zijn twee mannen in bed 
met uniform aan? 

Johan Sijbring 

pxeuxtae exeTJOiaoq 

Er waren eens twee bananen die gingen een kuiltje graven, 
De ene banaan zegt tegen de anderes Ik schei er mee uit, 
Want ik krijg er een kromme rug van. 

Hoe vangt een Belg een 'Sew eC^jtepp-ex q.eit 
vlieg? q.Ti3̂ t[ ue japjoz do uien Sia-eC 

Albert Schimmer 

Er was eens een man die was groen. 
Hij liep door een groen hekje toen door een groen deur
tje en trok zijn groene jasje uit en ging in zijn groene 
kamertje zitten en pakte zijn groene ïcrant. 
(na een half uurtje) 

Toen ging hij weer door de kamerdeur en pakte zijn groen 
jasje en liep weer door zijn groene deurtje en toen 
een hekje.., 

Wat is er nou het leukste aan? 

•uexTsq-aoA uaanax^t oaapu-e U T >IOO dom exp q.un:s_ ap 

Audrey Scheich 
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