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V A N D E S C H O O L . 

Op donderdag 16 december 1966 

hebben we afscheid genomen van Juf Kuipers op 

een feestelijke ouderavond « In de 3k jaar„ die 

zij hier aan school heeft gestaan, heeft zij 

zich bij de kinderen en bij de ouders zeer ge

liefd gemaakt. Velen zagen haar dan ook met 

tegenzin vertrekken. Juf Kuipers, nogmaals har

telijk bedankt voor alles wat U in het belang 

van de school en van Midlaren gedaan hebfeo Mis-? 

seien wilt ü nog eens een keertje in DE SCHOOL

KRANT schrijven of het U in Bergen bevalt en 

hoe U de dagen daar doorbrengt. 

De plaats van Juf Kuipers wordt tijdelijk 

ingenomen door Mevr„ Van der Linde uit Zuidla

ren „ Het streven is er op gericht, dat er met 

ingang van het nieuwe schooljaar weer een vaste 

onderwijzeres zal worden benoemde Mevr0 Van der 

juinde neeft zich anders maar wat kranig gehouden 

gedurende de wintermaanden,, Baggerend door ho

ge sneeuwduinen heeft, zij een paar maal de 

tocht naar school moeten ondernemen, omdat e¿-

ke andere manier om de school te bereiken onmo

gelijk was., Gelukkig voor haar is deze barre 

tijd nu weer voorbij « 
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Verslag over de terugkeer van Janke Bonder uit 
Beatrixoord geschreven door haar zusje Gerda» 

Vader, Aaltje, Willy en ik gingen "smorgene 
om 8 uur al van huis , Moeder en Geert bleven 
thuis, Wij meisjes hadden feestrautsen opf die 
wij zelf gemaakt hadden„ 

Toen wij Beatrixoord binnenkwamen stonden 
er een heleboel mensen om Janke straks uit te 
zwaaien. En die mensen zeiden toen tegen elkaar; 
"Oh, wat hebben zij leuke f eestmutsen op, V/at 
enig!" 

Toen gingen vrij de zaal van Janke binnen, 
En daar stond Janke al op ons te wachten, Wij 
moesten alle spullen van Janke naar de auto 
brengen, terwijl Janke afscheid nam van alle 
zusters en dokters. Daarna zijn wij naar huis 
gegaan en wij hebben Janke weer meegenomen. 

Toen Janke weer thuis was, vand ze alles 
heel klein, omdat het in Beatrixoord zo groot 
was. Wij waren allemaal heel blij, dat Ja$© 
weer thuis was. Onze buurvrouw kwam bij ons te 
koffie drinken, En er kwam ooi- nog een mevrouw, 
die naast Janke gelegen had in Beatrixoord. 

Janke heeft van Vader, Moeder en Geert een 
nieuwe fiets gekregen en van ons drieën ©en 
ketting met echte kristallen er in. Ook heeft 
Janke nog drie taarten gekregen, één van mees
ter, één van ons opa en één van ons ooms en 
tantes, Janke heeft ook nog een heleboel bloe» 
men gekregen en ook nog 5 fruitmanden. 

Sia en Anneke zijn om half vier ook nog 
bij Jan^e geweest, 's Avonds kregen we een he« 
lÛOQl<hezo^" ^ hebben ieder 2 gebakjes gehad. Wij zijn .B a v o a d a l a a t b | k ¿ ^ / ® 
en toen vielen wij in slaap, *«**»n 

•• - o 0 o - --=• 



Opstel geschreven door Geerta Stobbe (2de Klas) 
over het Huwelijk van Prinses Beatrix met de 

Heer Claus von Arnsberg. 

Ik vond de jurk heel mooi en de pak van 

uw aan ook. De bruidsmeisjes waren ook heel 

leuk«, Uw man is 39 jaar en u bent zelf 28 jaar. 

Ik wou ook zo graag naar Amsterdam, Maar-

het geevt niet hoor. Ik heb voor de TV gekeken. 

Ik vond het hoe! leuk, U had zulke mooie bloc-

me.iis rood» geel en paars. 

Mijn broertje ligt in Beatrixoord, Vindt v. 

dat niet erg? Ik wel. Ik ben er al 3 keer heen 

geweest, Ik vindt het leuk om er heen te gaavi, 

met best goed aan. 

Ik heb vijf koetsen gessien en 11 autousD 

U zat op een mooie stoel, hoor. Ik heb uw moe

der en uw vader en uw tante en uw neefjes en 

nichtjes en uw opa en oma gezien. 

Nu zal ik nog iets over mezelf vertellen. 

Ik ben 8 jaar en mijn zusje en broertje zijn 

12 jaar. Wij hebben rusi met ons buurman. 

Wij hebben twee jufvrouwen. Er zitten i'5 kin

deren in mijn klas en er zitten 35 kinderen cp 

de hole school. Ik heb wel eens 34 vonten, hoor: 

Niet leuk, hè? Ik vind het ook niet leuk, 
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OUDERAVOND 
OP w o e n s - d a g 6 a p r i 1 _ a<= s. in 
het schoolgebouw. Aanvang 8 uur, 

A g e n d a. 
• 

1 o Opening 
2. Praatje door Mej, Heyink, directri

ce v„d, Landbouwhuiehoudschool te 
Annen over de mogelijkheden, die het 
hui8houdonderwijs biedt. 

P a u z e 

3 , Notulen 
4- Financieel verslag 
5, Verslag Kascommissie 
6. Bestuursverkiezing: Aftr, Mevr« De With 

(herkiesbazn*) 
7o Mededelingen 
8 . Rondvraag 
9 o Sluiting 

Voor de vergadering (van 7,30 uur- 8,00 uur) 
en tijdens de Pauze bestaat gelegenheid een 
praatje te maken met het onderwijzend personeel,, 
•-• 
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De laagste klassen maken dit jaar op 24 mei 
mm schoolreisje, De tocht wordt gemaakt in 
luxe auto0s o.», naar EDtnoer¡-

'v. hoogste klassen maken een treinreis naar 
J.XZU.ÍJ O - ^ ^ ' U Ä i i i W J » L í Ú Á » ILlü.iA(¿o 

n n et 
— •* w u O — — 
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De meeste kinderen hadde niet veel moei
te met het oplossen van de vorige puzzle. 
Toch waren niet alle inzendingen goed. 
Voor het laatste woordje EINDE hadden sommie 
gen s t o p ingevuld, terwijl dit s l o t 
moest zijn» 

Onder de goede inzenders werden twee hond» 
jes verloot alweer gemaakt door de heer J. Moes-
ker. De gelukkigen waren: 

1. Hennie Davids 
2. Gerda Bonder 

De nieuwe puzzle is er eentje voor de re
kenaars onder jullie. Lees het volgende ver
haaltje maar eens goed en geef dan antwoord OD 
de vragen die er onder staan. 

HET SLIMME BOERTJE. 

Boer Krelis ging met 20 varkens naar de 
markt, Vlak bij de stad ontmoette hij een koop
man. Die wilde de varkens nu al kopen, want 
hij dachtî "Misschien krijg ik ze goedkoop en 
kan ik er 3traks op de markt goed aan verdie
nen i " 
"Boer", vroeg de koopman, "wil je die varkens 
verkopen?" 
"Graag koopman", sprak de boer, 
"Wat moeten ze kosten?" 
"Nou"e zei het slimme boertje, "ik heb vandaag 
een heel goede bui, Ik ga ze heel goedkoop van 
de hand doen. Geef me voor het eerste varken 
1 cent, voor het tweede 2 cent, voor het vier
de 3 cent, voor het vijfde i6 cent. En zo tel
kens verder. 
"Tjonge", dacht de koopman, "dat boertje weet 
ook niet wat hij doet, Ma;r goed, dat moet hij 
dan zelf maar weten. Ik koop ze". 
En zo werd de koop gesloten. 
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Geef nu antwoord op de volgende vragen: 

1. Hoeveel geld moest de koopman betalen? 

2» Hoeveel was de gemiddelde prijs van een 
varken? 

• 

3. Wie was nu de slimste, het boertje of de 
koopman? 

Als je het antwoord op deze drie vragen gevon
den hebt, heb ik nog een leuk sommetje voor jul
lie. 
Ga eens uitrekenen 45 ac 12345679 é 
Je zult zien, dat er een leuk antwoord uit komt. 

Lever deze vier antwoorden weer op school in en 
je hebt kans op een aardig prijsje. 

Voor de kleintjes is deze puzzle te moeilijk. 
Zij mogen een leuke Paastekening inleveren, 
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g a t s_.r d a g m i d d a g 2 a p r x 1 

wordt het oud-papier opgehaald. Zorgt U ook 
TiT&dT* Wim™ PAr, - n - iv iV-a Vi n a i f o o l \\ n-i <S 

Degenen onder U, die geregeld het schoolkrant-
je wensen te ontvangen en die geen kinderen op 
böliool hebben, dienen ait; aan ae icxnaoren me-
Urs "feo ( I f ^ l Érfí - TTw n n p m V O Ï ^ + rirrr» n » n w « r A A * , J ¿3«* 

krantje verschijnt bij U. 
f í o ]ci r> Aa y «a« VCMWAV» ^"»1»-, t_^ . „_ . 

i©H ĵ.i>.»L, tt&üi , w a i i u c ö r ex ' e e n 

zaterdag 16 april - V e r l o t i n g NAAIKRANS 

aanvang 8 uur café MEDEMA 
_ ., Q' Q Q • ~_ 
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L E N T E 

n&ft ¡3 te^ w«^r lente^ <k KOM i* v««rbu¡ 
lieJ*«¿hH^tjt ¡acht en wi/ ölten aryh plu S 
fcr«„ /«.i<i-í<?^7c(f fcro-lflJfl-i-o- Jo/t-j^ w e ? i - lei-Te« 

h oe J-c¡ i 

£le U r n e n eh plan t e n z i j to|>«u w'4èr M-¿ÍT# 

eh h o o r e^ws ho£ \#/*o)ti)c hef? vocjeltj& f i n i t , 
fcrfl-ja-lo-ld-ja; ¿rd-l4-ta-ifl*i«/fc ís M/f€r 1ev> £«& 

4 ^ ko*íVn <èn .seh«©pje£ jö<?n y/te»- n«5<s>* d& 

fcfra* Ic-U-iVU, fc>a-U-lo-l4.la, 'bis wee»* Uv?fe«* 
h o © h « i 
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