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VAN DE SCHOOL. 

Het nieuwe schooljaar beginnen we met een 

nieuwe juf, We zullen haar even aan U voorstel» 

lerio Juf Vonk is afkomstig uit Weerdinge en heeft 

haar opleiding genoten aan de Rijkskweekschool te 

Coevorden. Ze is op kamers in Zuidlaren, adres 

Brinkstraat 3 A , We hopen dat juf Vonk een pret

tige tijd in Midlaren tegemoet gaat. 

Juf V.doLinde, die tijdelijk aan de school 

rerbonden was, heeft haar taak als huisvrouw 
• 

weer opgevat. Vanaf deze plaats onze hartelijke 

dank juf V.d,Linde voor het vele werk in het be

lang van de school verricht. 

De samenstelling van de verschillende klas

sen is op het ogenblik als volgt: 

- ? leerlingen klaa 

Van de heer 

n 
3 
7 
6 
Moesker ontving onze school 

een aardig mozaïekwerkje voorstellende enige hert

jes in luisterende houding door hemzelf gemaakt, 

Het komt mooi uit tegen de pasgeverfde muur van 

het lokaal. Heel hartelijk bedankt voor deze bij

zonder aardige geste meneer Moesker. 
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ONS SCHOOLREISJE. 

Deze keer ging de reis naar Amsterdam» Wij 
zijn esmorgens om 8 uur met auto's naar Vries-
Zuidlaren gebracht. Daar stapten we in de trein. 
Voor velen van ons was dit de eerste treinreis, 
Vat rijdt zo'n trein vlug. We waren zo maar in Am
sterdam. Op station Muiderpoort stapten we uit en 
daarna ging het per bus naar ARTIS. Nadat we H 
eerst ons brood hadden opgegeten mochten we vrij 
rondlopen. Nou, daar zijn heel wat beesten te zien. 
Vooral het aquarium is bijzonder mooi. De prachtig
ste vissen zwemmen hier rond. 

De rondvaart door de Amsterdamse grachten en 
over het IJ was prachtig. De rondvaartleider vertel
de, dat er wel meer dan 500 bruggen in Amsterdam 
waren. Eén keer zagen wij zeven bruggen op een rij
tje. 

Hierna, zijn we per bus naar Schiphol gegaan, 
We kwamen toen door de nieuwe buurt Slotermeer en 
langé de Bosbaan, waar roeiwedstrijden worden, ge
houden, We maakten een rondrit in een treintje o-
ver het vliegveld. Wat een grote hangars, In een 
er van stond een mevrouw met haar zoontje bij hun 
sportvliegtuigje, Ze stonden op het punt een ple
ziervluchtje te maken. Alle kinderen hadden zin 
mee te gaan. De rondleider vertelde, dat steeds 
meer mensen tot de aanschaf van een eigen vlieg
tuig overgingen, Meester zei toen, dat wanneer hij 
er een kocht, wij om de beurt met hem mee mochten 
de lucht in, Ik dank, dat ik wel eerder een ritje 
zal maken in de auto van onze Markus ¡. 

In het vliegtuigmuseum mocht een jongen uit 
Schuilingsoord achter de stuurknuppel plaatsnemen 
van een demonstratievliegtuig. Een meneer vertelde 
door de koptelefoon hoe hij doen moest. Het was moei
lijker dan hij gedacht had. Na afloop kreeg hij ech
ter toch zijn vliegbrevetc 

In de trein terug hebben we nog gezongen met 
de kinderen van Schuilingsoord, die dezelfde reis 
maakten. Onze jongens wilden niet komen, maar Mees-
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ter Meier en Meester pakten ze bij de kladden 
en trokken ze de coupé van Schuilingsoord bin
nen. Van een meisje uit Schuilingsoord leerden 
we het liedje Tango-o»o~. Dat meisje was een 
nichtje van Grietinus. Toen we in Vries-Zuid-
laren aankwamen stonden de auto's al te wach
ten. En welke auto was het eerst in Midlaren 
terug? Precies, de auto, die 's morgens het 
laatst vertrok. 

Nou, we hebben die nacht lekker geslapen, 
veel beter dan de nacht ervoor. Meester vond niet 
goed, dat we de volgende dag een uurtje later 
op school kwamen. Dat was niet mooi van hem. 
We konden op school wel verder slapen zei hij, 
maar er was niemand die dat deed. 

Ik kan gelukkig nog twee keer met school
reisje mee, ik ben benieuwd waar we het volgend 
jaar naar toe gaan. 

Betty Lokhorst. 
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PUZZLE, . 

De puzzle over het slimme boertje leverde twaalf 
inzendingen op. Hierbij waren 3 foute oplossin
gen. Dus 9 kinderen hadden de sommetjes (nou 
sommetjes) goed uitgerekend. 

De oplossing luidde: 
U f 10485,75 
2. ƒ 524,29 (afgerond) 
3. Het boertje 
4. 555555555 

Het lot wees Douwe Bergsma aan aÍ3 prijswinnaar.-

De mooiste Paaatekening werd gemaakt door Jan-
nie Nijman. 

Beiden krijgen zij als prijs een heks op 
een bezemsteel aangeboden door Janke Bonder» 
Janke onze hartelijke dank hiervoor. De heksjes 
zijn erg leuk, voor zover een heka tenminste 
leuk kan zijn. 
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Onze nieuwe puzzle, is een kruiswoordpuzzle= 
Op school zal jullie verteld worden hoe je zo8n 
puzzfie moet oplossen. Veel plezier er mee en de 
moed niet te gauw opgeven. 
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1 kleine plaats 2 0 

4 S grote plaats 2 2 

8 plaats in Drente 2?' 
9 Gelukkig Nieuwjaar (Afk.) %% 

Ä tl nagerecht 2' 
12 muzieknoot 
'13 vogeltje 28' 
14 verdwijn 29 
16 Lectori Salutem (Afk„) 5° 

hui öd 1er-
leeft in water 
zwarte vogel 
nachtspiegel 
muziekinstrument 
niet er voor maar 

duw 
verbrande turf 
door middle van 
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31 delfstof ? niet hier maar 
33 grote waterplas 9 kun je verdienen 
34 compagnon (Afk.) 10 plaats op Ameland 
35 er bij 15 mannetjes geit 

vertikaal: " n i eï * « 
19 niet droog 

1 jongensnaam 21 vrucht 
2 lofzang 24 harige aap 
3 zangnoot 21 ontkenning 
5 televisie apparaat30 schrijfgereedschap 

(Afk.) 32 zangnoot 
6 groene aanslag 33 hij slaat ». 
b.v. aan aquarium 
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Z W E M M E N. 

Op de schoolzwemwedstrijden van de Bui
tenscholen gehouden op de laatste schooldag 
voor de vakantie heeft onze school geen beste 
beurt gemaakt. Slechts éé n prijsje werd in 
de wacht gesleept en wel door Bert Wolters. 
Dat is erg weinig. De oorzaak van dit povere 
resultaat moet gezocht worden in het feit, dat 
te veel kinderen de zwemkunst nog niet voldoen
de machtig waren» 

Dat de hogere klassen aon schoolzwemmen 
doen is heel mooi. Vie gaan echter niet vaak ge
noeg om alle kinderen het zwemmen te leren. 
Toch moet er volgens mij naar gestreefd wor
den, dat ieder kind, dat de school verlaat in 
het bezit is van tenminste eén zwemdiploma. 
Zover zijn we in Midlaren nog niet. 

U kunt dit bevorderen door de kinderen te 
laten deelnemen aan de zwemlessen die gegeren 
worden in het Bosbad te Zuidlaren» Wanneer de 
kinderen in het bezit zijn van een abonnement 
zijn de kosten hieraan verbonden niet hoog. 
U kunt hier reeds mee beginnen wanneer het kind 
in de tweede of derde klas van de lagere school 
zit. Denkt U hier eens over na, 
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Deze begint weer op zondag it september a.s. 
Ook de eerste klassertjes zijn van harte 
welkom. 

De uitlening begint weer op maandag 12 sept» a.s, 
Uitleendag: elke maandag van 7 » — tot 7.30 
Nieuwe lezers tijdens het gehele seizoen 
welkom. Kosten: 

abonnement ƒ 2»50 (2 boeken per week) 
leeskaart ƒ 1,25 (voor 10 boeken) 
jeugdleesk. f 0,75 (voor 10 ieu*dboe-« 

IJsver, Midlaren 

Het Bestuur van de IJsvereniging roept U op 
voor het verrichten van de volgende werkzaamheden 
op a a t..e r d a g I oktober .a.aa 

1 Gras maaien en van baan verwijderen. 
2 Stellage bouwen waar de pomp op kan staan. 
3= Sloten schoonmaken.(voor snelle afwatering 

«ano de baan moet volgend voorjaar opnieuw 
worden ingezaaid) 

4. Herstelwerkzaamheden aan gebouwtje.(aan
wezigheid van enige timmerlieden dringend 
gewenst.) 

êru'beer'G ü deze aag vrij te houden voor de IJsbaan. 
Wanneer alleen de Bestuursleden komen komt het 
werk niet klaar. Het bestuursschap kost hun toch 
al een zee van tijd. H^eJL^g^t^ja^e^e. 

V e l e h a n d e n . m a k e n l i c h t w e r k . 

Oud^paüier. 
Xíordt opgehaald op z a t e r d a g 10 s ep t . 
Maak e r s tev ige pakken van. De ophaaldienst 
i s U er dankbaar voor. 
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ZOMER. 
Qls' ' t zomer Ís, qU 'ízomer 'is, 

De mooiste fcyd oan ' t j a a r ! 

Don spekn uoüj in bos en \ne\ 

Zo fijn toeer met ell< QQC 

Qh'l> zotr<er \% ais !k zomer îs ; 

Wíj Upen door d« u>ei, . 

En Vift ergens Speien ujy 20 fCp 

Qis op de boerderij! 
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