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BESTE LEZER(ES), 

Een nieuw schooljaar is begonnen, het schooljaar 1982/83. 
We hopen dit jaar een voldoend aantal leerlingen te houden om het vol
gend schooljaar met 2 leerkrachten te kunnen blijven doorgaan. 

Wat dat betreft is onze nieuwe leerlinge, Emma Boardman (ze 
verblijft in het Bungalowpark) een geschenk uit de hemel. Het is 
nu zó met onze school gesteld, dat elke leerling telt. 

Wist U, dat onze school geen oudercommissie meer heeft? En als 
het goed is trouwens geen enkele school in Nederland. We hebben nu 
de V.M.R. (= Voorlopige Medezeggenschapsraad). Voor elke school be
neden de 250 leerlingen telt deze 4 leden, te weten 2 leden, die het 
onderwijzend personeel vertegenwoordigen en 2 vertegenwoordigers 
•tail dë OUdeßfä. In ^ eonrt ̂ f!i^Mm± fl-^ia-hjad^y^^^ ... 
de verkiezirigsprocedüré' .soepel te laten verlopen trok Hans de Groot 
zich vrijwillig terug door zich geen kandidaat te stellen voor de 
VMR. Zo werden automatisch de twee gestelde kandidaten G. Cl. Steen
huis-van Diggele en A.A.M. Goulmy en de beide leerkrachten verkozen. 

Een eerste taak van de VMR is om in samenwerking met het School
bestuur (= Gemeentebestuur) een Medezeggenschapsreglement samen te 
stellen. 

De oudercommissie is echter een zo'n ingeburgerd begrip, dat 
het nog wel een poosje zal duren voor een ieder zich de nieuwe be
naming VMR heeft eigen gemaakt. Temeer begrijpelijk, daar het woord 
oudercommissie wel een stuk vriendelijker overkomt dan de kille af
korting VMR. Affin, het zal wel wennen. 

Ik lees nu in de kopie dat U een goede Zuidlaardermarkt wordt 
toegewenst, maar die wens komt dus te laat. Het weertje mocht er an
ders zijn die dag, dat hebben we wel eens anders meegemaakt. 

Op naar de volgende feesten : St Maarten, Sinterklaas, Kerstfeest. 

A. Boes 
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V-yvi 

HERFSTVAKANTIE 
KERSTVAKANTIE 
VO OP JAAR S VAKANTIE 
PAASVAKANTIE 
KONINGINNEDAG 
BEVRIJDINGSDAG 
HEMELVAART 
PINKSTERVAKANTIE 
ZOMERVAKANTIE 
VRIJE MIDDAGEN op 

18 okt 
20 dec 
14 febr 
1 april 
30 april 
5 mei 
12 mei 
23 mei 
11 juli 
18 nov -

den 

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

en 
t/m 
t/m 

22 okt 
31 dec 
18 febr 
8 april 

1 3 mei 
27 mei 
19 aug 

10 febr - 21 
er we rkbijeen 

apr i l ( dan vin-



GEHEIMEN 

A-

Woensdag 13 oktober was een leuke dag. We komen de school bin
nen en zien een mooi geheimzinnig decoor. Toen ging het licht uit; 
je hoorde griezelige geluiden en een klok sloeg twaalf keer. 
Er kwam een "tovenaar" uit een "fles". Die ging een drankje maken 
dat je je geheimen ging vertellen. 

Toen gingen we de voetstappen volgen van de tovenaar. Dat was 
een raar karwei. Ze leidden ook naar een "waarzegster" die had een 
popje bij- zich, die heete Geheimpje. 

Daarna moesten alle groepen een toneelstukje bedenken dat over 
een geheim moest gaan. Dat van ons ging over een professor(Anthony) 
en zijn butler(Huib). De professor had een tijdmachine uitgevonden. 
Een nieuwsgierige 'dame (Marinke) wist voor veel geld de butler om 
te kopen en maakte als eerste gebruik van de machine. 

De andere groepen hadden ook heel leuke stukjes. 
De "tovenaar" werd tegen het laats teruggedreven in de "fles u 

door een "fee Zo kwam een eind aan de morgen 
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CULTURELE VERENIGING ZUIDLAREN 

Deze vereniging stelt elk jaar een programma samen met diverse 
activiteiten. Ook voor de schoolkinderen. Er wordt van de kinderen 
voor eleke voorstelling een bijdrage van f 1,— gevraagd, welk be
drag voor onze school uit de kas van de oudercommissie wordt be
taald. . 

Dinsdag 26 oktober a.s. voert het Limburgs Jeugdtoneel in 
"DE KIMME" het toneelstuk "DB BETOVERDE KONINGSKINDEREN" op. 
De klassen 1,2 en 3 gaan 's morgens met de bus en de klassen 
4, 5 en 6 ,'s middags op de fiets. 

Donderdag 28 oktober is er voor de volwassenen een toneel
voorstelling door de toneelgroep THALIA uit Groningen. 
Opgevoerd zal worden het blijspel in drie bedrijven "EN IK DAN?" 
van Annie. M..G. Schmidt. 
Aanvang "19.30 uur. Ook in "DE KIMME". 

NIET IETS VOOR U ??????? 

OUD-PAPIER 

Wordt zo-spoedig mogelijk opgehaald. Op wie mogen we een beroep 
doen met het ophalen? We willen graag met een-paar wagens rond om 
zo wat sneller klaar te zijn. 



b-
FLORALIA 

Hoewel het aantal inzendingen het ergste deed vrezen viel het 
bezoek 's avonds aan de floraliatentoonstelling erg mee. 

De hele avond werd er. druk aan de diverse spelletjes meegedaan. 
Bingo, het vorig jaar geïntroduceerd op de Floralia, viel ook deze 
keer weer erg in de smaak. 

Tussen de bedrijven door maakte onze voorzitster de prijzen be
kend. Door het geringe aantal inzendingen waren we genoodzaakt vaak 
af te wijken van de gebruikelijke drie prijzen per categorie. 
De jury bestaande uit de Heer Berends en zijn secondant beloonde de 
de minst geslaagde inzendingen met een poedelprijs ter aanmoediging, 

De strijd om de hoogste zonnebloem was een nek-aan-nek race, 
zoals U bij de uitslagen kunt zien. 

De avond 1 iep wat uit, maar omdat de klok die nacht teruggezet 
kon worden bleven veel mensen extra lang, wat de inkomsten van ons 
"café" weer ten goede kwam. 

Wist U overigens dat bet koekje bïj de koffie door de 6 klas-
sers was gebakken? En wist U, dat de opbrengst van deze Floralia 
voor een deel besteed zal worden voor het 75- jarig bestaan van de 
school, tevens dorpsfeest? En wist U, dat de wisselbeker dit jaar 
gewonnen is door Mevr. K. Kanon? 

Financiële verantwoording: 

FLORALIA 1982 

Opbrengst floralia 

Opbrengst stekjes 

ƒ 1525,20 Uitgaven i.v.m. kindermiddag, 
„ , Q 0 prijsjes, dranken e.d. ƒ 704,52 

Batig saldo " 1.2-10,68 

ƒ 1915,20 f 1915,20 

N.B. Het batig saldo is enigszins vertekend, omdat nog niet 
de kosten van aankoop van de stekjes verrekend zijn van 
± ƒ 350, — . 

Een record opbrengst dit jaar. Iedereen, die hieraan zijn bij
drage heeft geleverd heel hartelijk dank hiervoor 

PENNINGMEESTER A. Goulmy 

UITSLAGEN FLORALIA 

BLOEMSTUKJES KL 1,2,3 

1. Karin Hogenberg 
2. Michiel Steenhuis 
3. Paul de Groot 

STEKJES KL 1.2,3 

1. Michiel Steenhuis 
2. Karin Hogenberg 
3. Mischa Steenhuis 

BLOEMSTUKJES KL 4,5,6 

1. Margreet Lamberts 
2. Jeroen de Groot 
3. Huib Boes 

STEKJES KL 4.5,6 

1. Jeroen de Groot 
2. Jeanet Haaijer 
3. Marieke de Groot 



ZONNEBLOEM KINDEREN 

1. Olga Boucher 
2. Jeroen de Groot 
3. Jeanet Haaijer 

Paul de Groot 
Margreet Lamberts 
Marieke de Groot 

ZONNEBLOEM VOLW. 

1 . K. 
2. J. 
3. P. 

T. 
J. 
W. 
J. 
K. 
J. 

EIGEN 

Nijman 
Hamminga 
Kanon 
Hermelink 
Hovenkamp 
Schans 
K. Hamming 
Meisner 
de Groot 

KWEEK 

3.35 m 
2.29 m 
2.21 m 
2.11 m 
2.10 m 
2.05 m 

3.27 m 
3.25 m 
3.12 m 
3.07 m 
2.85 m 
2.35 m 
2.30 m 
2.11m 
1 .83 m 

1 . K. Kanon (wisselbeker) 
2. A. Schans 
3. T. Hovenkamp 

BLOEMSTUKJES VOLW. 

1 . J. de Groot 
2. K. Kanon 
3. A. Schans 

BEGONIA 

1 . R. Schuiling 
2. J. Kanon 

GERANIUM 

1. G. Nijman 

KLIMPLANT 

1. D. Scheper 

VAREN 

1 . T. Hovenkamp 

FUCHSIA 

1 . J. Kanon 
2. D. Hermelink 

VROUWENVERENIGING 

Even een berichtje over de vrouwenvereniging; dit seizoen zijn 

we ons programma begonnen met een bezoek aan de modeshow van 

ALI BABA uit Vries; 5 oktober was onze eerste bijeenkomst bij 

Jan Kremer; op 4 december zullen we weer St. Nicolaasmiddag hebben 

voor de Midlaarder kinderen. 

Vlak voor de Kerst gaan we met elkaar wat boetseren met brood

deeg, 21 december is er dan de Kerstviering. In 1983 krijgen we 

bezoek van bakker Hovius en staat er nog een uitstapje op het pro

gramma . 

Tussen alle huiselijke beslommeringen door wordt er druk gehand

werkt om de werkstukken weer klaar te hebben voor de verloting in 

april '83. 

bit is dus een globaal overzichtje van ons programma. Mochten 

er dames zijn die graag lid willen worden, dan is dat altijd mogelijk. 

U kunt dan contact opnemen met de secretaresse Mevr. A. Meisner, 

tel. 36O3 , of komt U gewoon gezellig mee met een buurvrouw die al 

lid is. 

Verder wil ik alle leden van hieruit een prettig seizoen toe

wensen, 
NAMENS HET BESTUUR 

Ineke Goulmy 
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JÇLAS 3 

Hannie Schepert FLORALIA Matthtts Kremer; DIERENDAG 

25 septemper was het floralia. 
We hebben spelletjes ge daan. 
Er waren veel spelletjes. 
Met bloemstukjes was karin eerste, 
Michiel was tweede. 
En paul was derde. 
Ik had geen pry's. 
Maar dat gaf niets. 
Met spelletjes heb ik wel een 
prijs gekregen. 
Toen hebben we driken ge had. 
En een koek. 

wy' hebben drie poezen 
één heet loekie en één heet 
kleine joris en de laatste 
heet joris. we hebben twee te 
geven, maar als u er iets voor 
wild ge^en dan mag het wel hoor 
joris is één dag later jarig da: 
ik wand ik ben twee april jarig 
en joris is drie april jarig, 
grapig he î í 
alle mensen verwenen de dieren 
op dierendag maar sommige niense: 
ygrweneh de dierenzv6et% t e veel 
dat is niet nodig hoor mensen . 

DE LAATSTE NIEUWTJES: 

/ 

Nol Goulmy (klas k) 

HET PRIKELDRAAD 
Op dag ging ik met Bodeveld 
kyken op de fiets. 

We fietsden en fietsden tot op ééns aan 
van het bos was een weiland. 

Toen nam Bodeveld de bocht en toen nam ik de 
ineens boem bam krak, ry' ik tegen het prikeldraad aan 
mij kop was vol bloed, Bodeveld bracht me thuis. We moesten 
naar Amesvoort, ik moest direct naar het ziekenhuis 
daar hebben ze het gehecht. We ging direct naar Amesvoort, 

naar zy' schapen 

de kant 

bocht 

ook nog 
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EEN NI LUW MEISJE OP SCHOOL 

Nog niet zo lang geleden is er een nieuw meisje op school gekomen, 
ze heet Emma Boardman en ze zit in de vy'fde klas. 
Omdat ze nog byna geen ixederlands kent, schryft ze een stukje in 
het engels. Voor degenen die moeite hebben om haar verhaal te ont
cijferen, volgt hieronder een vertaling in het nederlands. 

ficfVTMX Wt=*»->n • m 

CA*-. Su-ruxcL-u «va TcurrJu&j w^hjü/í OT\ CL L a ^ r j Ä l UDJJAICUJ 
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MIJN VERBLIJF IN SPANJE 

Op een zondag ging ik met mijn familie naar Spanje voor een lange 
vakantie. En ik ging naar myn oude vrienden voor een nacht, 
En 's morgens kreeg Ik eon echt Spaans ontbijt. Toen ging myn famili* 
naar een stierengevecht. Eerst brachten ze eon grote stier en 
daagden hem wat uit, en dan gingen alle vier de speren erin. 
De eerste ging in de hersens en dat doodde hem. Dan begon alles 
weer overnieuw, ¡ruiar met een kleine stier. 
Toen hingen ze hem op en pakten een nies en haalden zyn hele huid er 
af en aten hem op ,op een barbecue. 
Daarna was er een water-drink-wodstryd. Niemand won, het was een 
geintje 2 pinten water (=ruim 1 liter). Maar al de mannen waren 
uitgedroogd. Toen was het tyd om weg te gaan. 
Alles wat ik deed was zwommen in het zwembad, de uren vlogen voorby' 
en toen was ik al weer gauw weer aan het werk op school. 
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Qt*<*~ f^v^eJLa*^ LAATSTE NIEUWTJES: 

Olga Boucher (klas 5) 

Laatst twee weken gele--
den heb ik jonge kavia's 
gekregen het waren er 6 
er was één effe bruin 
(meisje) één donker 
bruin (mannetje) ' 
2 waren bruin wit, 
de één was een holan-
dertje (mannetje) en 
de andere heeft een 
bruine kop met een wit 
achterlijf (vrouwtje) 
en dan zyn er nog 2 
albino kavia's een 
mannetje en eon vrouwtje 
En dan hebben we net 7 okt. net 3 poesje gekregen een zwarte (kater] 
maar die is al vergeven en 2 grijze met witte neusjes ook één daarvat 
is er al een vergeven een dus nog niet dat zyn 2 vrouwtjes 

P.S. de kavia's kun je kopen en ze mogen net voor sinterklaas bij 
hun moeder weg een leuk sinterklaaskado ze zijn allemaal ruwharig 
en warschynlijk kry'gen ze ook lang haar 

als u een van deze boesten wilt hebben moet u zich melden by' 
«• 

Olga Boucher haasakers 3 ?'l75 PJ Midlaren 

Johan Sijbrinj? (klas 6) 

Er is een nieuw jochie in Midlaren 

In h e 
een v 
het i 
staan 
bedie 
Miche 
Met d 
de ni 
To eh 
pakte 
weer 
wat c 

t huis van de ouwe opa, nu, daar woont michel Arends 
ervelend jochie, hij zegt altijd, tneloot, sprast, tiel 
s nogal een verwend jochie, hy' heeft twee brommers i 

en hij heeft twee wolkij tolkijs 
nningsvliegtuigen. 
1 en ik hebben nog geholpen op de 
e grote niet je.s tang, schoten wy' 
etjes erin» 
het klaar was gingen we, 
n wat drinken, en gingen 
naar buiten, we gingen 
rossen, en dit is het einde. 

en ook heeft hij twee 

zolder met isolore 

J+#Mf J/jMÀJM% 

oon enz . 
schuui 

afst and-

Audrey Scheich (klas 6) 

Thuis op een Zaterdag 

S'morgens 

S'morgens ik sta op van mijn bed. En ga me wassen, dan ga ik in 
myn hemd naar beneden. Mijn moeder heeft de thee al klaar en myn 
broers zijn ook al in de kamer, Myn vader is al naar voetbal ver-
troken. We drinken thee daarna koffie. Stephan zot de vidio aan 
en daar begint stroomstoring de film duurt 2 uur lang. 
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We hebben in middels al drie koppen koffie op dan zegt myn moeder 
hup naar boven je aankleden. 
Ik ga me dus aan kleden dan ga ik weer naar beneden. Ik ga direkt 
door naar de scheur on pak Rivaal, myn grote pony en zet hem naar 
buiten dan doe ik de boks deur open , en laat tornado myn kleine 
pony los. die rent zo hard ie kan naar de wei, ik er achter aan. 
Ik ben der, mijn pony's zitten lekker te grazen alleen tornado is 
nog niet in de wei. want het hek was dicht, ik doe het hek open en 
daar gaat ie als een dolle gek rent ie naar de andere kant van de 
wei. Ik doe het hek weer sorgvuldlg dicht, dan pak ik de geiten en 
doe ze in de kleine wei. dan pak ik de kruiwagen en doe de boksdeur 
open. Dan ga ik tornado's stal uitmesten ba wat is dat zwaar. 
Maar toch, ik ben klaar gekomen en dan ga ik Rivaal s boks uit mestei 
daar ben ik ook mee klaar dan ga ik naar de hooizolder en gooi 2 
pakken stro naar beneden voor elke stal een, ik strooi de stallen 
op, dan roept mijn moeder dat we gaan eten. 
Wat gaan we eten? vroeg ik aan myn moeder. Ja raat dat maar eens, 
We eten wat de pot schaft zei ik.Ja dat is waar. We eten bruine bonex 
met spek. we hebben gegeten en neem een appel als toetje, 
ik ga weer naar de scheur en kijk hoe de pony's het maken in de wei. 
0 nee. Wat zie ik daar, ze hebben alle bij in de modder gerold dat 
woi*dt borstelen, eerst maar even op Rivaal rijden, ik pak hem uit 
de wei en borstel hem en krap de hoefen van hem uit, dan gooi ik 
het zadel op zyn rug en doe het hoofstel om zyn hoofd, ik pak een 
zweep en stap op. eerst stap ik 10 min. 
dan ga ik draven, ik maak slangevoltes 
en voltes b# a en bij c, ik doe gebroken 
lynnen en zyVaarts en achter waarts. 
dan ga ik van hand veranderen en ga '. 
het zelfde doen op de andere hand. 
dan ga ik galoperen op de rechter 
hand. dan ga ik galoperen op de linker 
hand. dan ga ik springen tripellars en 
oksers en steils, dan ga ik Rivaal uit
stappen, dan zet ik hem op stal dan 
pak ik tornado en ga op tornado rijden, 
ik doe met hem presies het zelfde als 
met Rivaal, als ik met tornado klaar 
ben dan spuit ik hom af onder de tuin 
slang, dan zet ik hem op stal» 
dan ga ik naar binnen en trek eerst 
mijn laarzen uit. ik ga naar binnen en 
de thee is klaar, 
we gaan lekker thee drücken zegt mijn moeder. 
Zeg: Gaan jullie vanavond ook naar de disco in de ommelanden 
Groningen? Ja zeg ik . Ik ga wel Jeanet gaat ook en esther ook dus 
ik ook. Hoe ga je er heen. ik ga naar esthor toe en tonni brenkt 
ons dan weg, of esther komt bij míj en jij brenkt ons weg. 
Ja, ik kan jullie wel weg brengen want ik moet toch noch even naar 
de winkel toe. 
3 uur later: esther is or al mam, roep tonie maar even, riep moeder 
want die moet jullie op halen want ik moet niet zo laat thuis komen, 
want ik moet voergen en de geiten buiten zetten, en de paarden ook 
nog. Ik geef de katten en de honden wel wat» 
Nou we gaan, haal ons maar om 12 uur op« doeoe tot vanavond: 12 uur 

s 

1 

ttX&*uMo : OlaO. Txruchm, 
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u, yj^ 
(klas 5) 

Ik ging een paar dagen geleden naar albert. 
Toen ik daar aan kwam was antonie er ook« Dus we gingen spelen. 
Na een tydje zij Appie:"We kunnen wel een hut bouwen." En wy zeiden: 
"Oke dat is goed. Dus we gingen naar een bosje dat achter Appie's 
huis was. Toen we er waren klom Apie in een boom heel hoog. 
Daar gingen we de hut maken. 
Toen hij bijna nou bijna klaar was gingen we weer naar huis en we 
spraken de volgende dag weer af, -̂ oen we de volgende dag op school 
waren was het woensdag. En Antonie zij: "ik ga vandaag niet mee naai
de hut. "Nou,dan niet, zeiden wy. E n Nol zeib'mag ik 
"Oke" zeiden we* Dus Nol ging mee toen de school Uit 
direkt naar Appie's huis. 
Toen gingen we naar het bosje waar 
de hut was.. Toen we er aan kwamen 
ging ik naar boven om de balkon erop 
te loggen. Toen kwam Albert ook boven 
en Nol bleef beneden» En Albert zach 
een dood takje die brak hy af 
en toen viel de hele boomhut naar be
neden boeminm krak en Appie kon zich 
noch maar net vasthouden. En ik ook 
na enn tijdje waren we allebij op de 
zelfde tak. En Nol -zat daar maar 
onder te lachen, Toerirkwamen wij ook 
naar benoden en.zeiden:"maar goed 
dat jij niet boven was ander was je 
wel dood geweest 
Gulukkig maar dat jij niet boven was. 
Nou hebben we een nieuwe hut en een 
stevige ook. 

dan mee"? 
ging gingen we 
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Albert Schimmer (klas 6) 

Wy, Nol huip en ik hebben een hut. 
Die hut is nog al gammel. Want de 

s^J&fiR05/y*ZZ ih^i^^^S^E^?r balken waren nog niet vast. 
/S/ÂÊ/A -í^OSFA. ßHFii/k <~^íF!D Vij zouden eerst de balken gewoon 

los leggen. En als alle "balken 
dan boven waren dan gingen ze vast. 
Dus je begrijpt wel dat het niet erg 

stevig was. Ik wilde een dood takje afbreken en bam 
De hele hut ging naar beneden. 
Misschien heb ik nog niet gezegt dat het een boomhut was dat was het 
dus, 
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Margreet Lamberts (klas 

Herfstgedichtje 

De bladeren vallen van de bomen. 
De herfst is gekomen! 

De tijd van storm en van regen is weer 
aangebroken 

De haard wordt 's avond ook weer aan
gestoken 

De gordynen zyn om zeven uur al dicht, 
en de kamer is gezellig verlicht. 
Toch heeft de herfst zijn nadelen. 
Als je 's morgens naar school moet 

zoals velen, 
Is het koud en dan gaat de herfst 

vervelen. 
Maar toch vind ik de herfst een beetje 

bijzonder 

\

De herfst is best 

- e e n k l e Í n V O n d > r 

*-fb Xy* Tnsii^-tAÀkA^ v*^stjj7L¿A. , Hannie Scheper 

'jy¿yt¿ x¿ /Lt¿é^€.iLi*tsH, (klas 3) 
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ZÜMAAR EEN VERHAAL. . . . door Joke de' Swart (klas 5) 

Vaders nieuwe auto 

Op een dag ging vader naar zyn werk híj reed zijn erf af« 
Hij was vlak by' de straat of er stoof keihard een auto voorbij. 
Toen wou hij do weg op gaan er kwam nu een motor aan en knalde 
tegen de auto van vader op, Vador was zwaar gewond. Maar de man 
op de motor niet, alleen zijn motor lag in prak. 
Moeder had het ongeluk gezien en had metoen de Ambulance gebeld. 

Vader in het ziekenhuis 

Een half uur later lag vader in het ziekenhuis, hij werd aan zijn 
hoofd geopereerd» Een week later mocht hij weer naar huis. 
oen hij thuis kwam zei zijn vrouw, ik heb een kadotje voor je 

kom maar mee. Buitengekomen schrok vader zich rot, heb ik die 
nieuwe auto gekregen, maar natuurlijk jy' hebt dieven gevangen. 
Die man op de motor bracht een bult naar hun schuilplaats 
hy heeft de schuilplaats gewezen en zyn mannen waren daar dus 
konden de politiemannen meteen die mannen in de politie wagen 
sluiten. Daar hebben ze nog gevochten. Toen zyn de politie mannen 
hier weer naar toe gegaan on hebben gezegd dat jij een beloning 
zou krijgen en dat is deze auto. 
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Anthony de Jonge (klas 6) : TREKVOGELS 

We gaan het dit keer hebben over trekvogels. 
De rotgans (Branta bernicla) is klein en 
grotendeels zwart, heeft een witte staart en 
een smalle witte halsstreep. Een korte zwarte 
snavel. n ^ 

O ~ y, ' Jonge ganzen zonder halsstreep 
Het geluid geeft een diepe keelklank 'rock', 

Brandgans (Branta leucopsis). Is iets groter 
dan de rotgans, heeft een witte kop, met leng

testrepen op de bovenzijde van de vleugels en een 
witte buikzijde. Snavel is klein en Zwart. Heeft spits« 

vleugels. yv
5^_ /*» « , * , ! , 

O — V De jonge vogels hebben een bruinzwarte rug en as-
bruine flanken. 

BOEKBESPREKING door: 

Jeanet Haayer (klas 6) 

MEESTER VAN DE ZWARTE MOLEN 
(Krabat) 

Het is een heel spannend boek. 
Otfried Preeusseler heeft het 
geschreven. De meester van de 
molen laat ieder jaar iemand 
sterven. Tonda vriendje van 
krabat in de zwarte molen is 
ook door de meester gestorven. 
Maar je kunt niet ontsnappen. 
Het is goed afgelopen. 
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