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.SCHOOL, 

Ds belangrijkste gebeurtenis van de afgelopen 
periode, de school betreffende, is ongetwijfeld 
het feit, dat onze Juf in het huwelijksbootje is 
gestapt» Voortaan zal zij door het leven çaan als 
Mevrouw Lamberts->Vonk. Hiermede hoeven wij geluk
kig geen afscheid van Juf te nemen, ze blijft haar 
wes?k in school doen» Het jonge paar gaat wonen in 
het huis van de fam. Van Bon te Midlaren, dus heer
lijk dicht bij school. Wij hopene dat Jut nog lange 
tijd aan de school verbonden mag blijven en dat zij 
en haar man spoedig echte Midlaarders zullen worden» 

Gedurende de vier dagen» die Juf in verband 
met haar huwelijk vrij had genomen, heeft de Heer 
Scheltans van de Rijkskweekschool te Groningen voor 
haas0 waargenomen. De kinderen waren natuurlijk lie
ver vrij geweest» maar voor het onderwijs was dit 
een praehtige oplossing» Hartelijk dank Meneer Schol-
tens. 

Hoewel enigszins aan de late kant zijn er door 
de kinderen toch nog pakjes gestuurd naar Juf Kui- • 
pers en Juf Van de Linde voor hun babies. Dat onze 
<ss-juf f en er maar veel plezier van mogen beleven. 

Evenals vorige jaren worden er op Koninginne
dag voor de kinderen weer festiviteiten georganiseei'd. 
Daar 30 april op een zondag valt wordt de viering 
op 1 mei gehouden» Oía half twee vindt de gebruike
lijke samenzang plaats op de brink„ waarna de kinde
re« naar de Pànôy«»Fair in de Prins Bernhardhoeve 
gaan. 

Ouders, die die dag voor vervoer van de kinderen 
kunnen zorgen, wordt verzocht dit aan de kinderen 
mede te delen. Zij kunnen het, dan op öclioul zeggen» 
W® rekenen op ©Jn vclde^ê. 4s2iial auto' 

Nu de sshoonmaaktijd ie aangebroken willen wi.j 
ü' op het hart. druKkaw .. doe Uw oucL-papier me» veg. 
Bind, het aasen in pakken van * 5 kg. Binnenkort ae#« 
we wter tit* ronde« 
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BRIEF UIT BERGEN. 

In een van de laatste nummers van jullie school
krant vroeg meester of ik misschien ook eens een 
stukje wilde schrijven. Dat doe ik natuurlijk graag, 
want zodra er een nieuwe krant is gedrukt, wordt 
mij die trouw toegestuurd, zodat ik aardig op de 
hoogt ben van hetgeen er op school gebeurt. 
Ja, zelfs zijn er mensen uit ĴjÈfcm-
Midlaren persoonlijk hier in | | 
Bergen geweest, zodat ook mon- ",:^:;S>' 
delinge berichten ons bereikten* / y 

Ik zal het een en ander ver-^/^i'r^/^ 
tellen van Bergen en omgeving» 

Do hoogste klassen zullen wel weten,, dat Ber
gen een badplaats is, want het ligt immers aan zee. 
De meeste mensen gaan graag naar een badplaats, waar 
je bij mooi weer van het strand en de zee'kunt ge
nieten» In de zomermaanden komen hier dan ook velen 
hun vakantie doorbrengen. Die mensen noemen we va
kantiegangers of toeristen. 

Soms zijn er op zonnige 
dagen zoveel badgasten 
aan het strand, dat je 
nauwelijks een plekje kunt 
vinden om te liggen. 
En. m ó c W ië# weer eene 
een keer minder stralend 
zijn, dan is er én ín de 
bossen én duinen én in 

"Z'Svef-svee-cryfi/* h e t d o rP nog genoeg te 
beleven. 

Zo is er een ondergronds zee-àquarium, waarover 
veel te schrijven zou zijn. Behalve de gewone zee-
vissen, die je bij de vishandelaar kunt kopen, maar 
dan met. meer .leven, Äijn ex. ook tropieeüe vissen te 
zien. Het ie een mooi gezicht om naar.de vissen, 
zeepaardjes, schildpadden, zeeanemonen enz. in de 
prachtig verlichte bakken te kijken.. Je zou'die 
onderwaterwereld met eigen ogen moeten zien 
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Heel dicht bij. Bergen ligt een stadje, waar

van de naaa jullie.waarschijnlijk wel bekend zal 
zijn. Dat is Alkmaar. Het is de kaasmarkt, die Alk
maar beroemd maakte; en die nog steeds bestaat. In 
de zomermaanden kun je elke vrijdagmorgen zien 
hoe in 't wit geklede mannen over het Waagplein 
lopen met "berries" vol kazen. y >w^ 
Elke week weer trekken honder- V Jf f 
den mensen, ook heel veel bui- \JiK( 
tenlanders, naar dé kaasmarkt çJ? 
in Alkmaar. Alkmaar, is een oud ƒ 
stadje, waar eenmaal per jaar een groot feest is 
en wel op 8 oktober, Misschien dat Meester jullie 
in de geschiedenisles wil vertellenwaarom daar juist 
op dié dag feest is. Vragen jullie het maar eens, 
want als ik dat nog allemaal ga vertellen, wordt de 
schoolkrant te dik en daarom besluit ik met de har
telijke groeten aan Meester, Juf Vonk en alle leer
lingen. 

H. Braaksma-Ktiipers, 
Bergen. 
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in het schoolgebouw aanvang 8 uur. 

• 

1. Opening 
2. Notulen 
3. Mededelingen (schoolreisjes, oprichting speel

tuinvereniging? aanschaf gymna-
stiekpakjes?) 

$. Vertoning filmstrips vroegere schoolreisjes enz. 
5. Rondvraag 
6. Sluiting en gelegenheid met onderwijzend per

soneel overivorderingen der leerlingen te spreken, 

.' •••• •.. -
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De trouwdag van Juf ...Vonk. 

Op 14 april 1967 is Juf in het huwelijk getre
den met Gies Lamberts uit Noordlaren. Juf had hier
voor 4 dagen verlof gekregen. Meneer Scgoltens gaf 
toen les aan de 1 ste, 2 de en 3 de klas. De klein
tjes hadden gehoopt pp vrij, maar die vlieger 
ging niet op. 

Om half twee moesten we bij school aijn en 
natuurlijk waren vre allemaal op tijd. We gingen 
met de bus over de nieuwe weg, richting Emmen. 
De meisjes zongen zo vals als een kat en de jongens 
zaten achterin keet te schoppen. 

Toen we er waren vereen w© hartelijk ontvan
gen. Juf had een witte trouwjurk aan met een witte 
sluier. Meneer Lamberts had een swarte jas aan'met 
een grijze broek en een hoge hoed'. Ze sagen er 
piekfijn uit. 

Nadat alle kinderen hen gefeliciteerd hadden, 
gingen we aan lange rijen tafels zitten. We kregen 
sinas, een gebakje, cake, een bonbon ©n nog een 
ijsco. Toen meester zei, dat onze buikon nu wel 
vol zouden zijn, antwoordde Bartje dat er bij hem 
nog wel v/at bij kon. Je krijgt ook niet iedere 
dag van die lekkere dingen. 

We mochten onze naam in het receptieboek schrij
ven. Ook hebben we de cadeaus gezien, een naaima
chine, dekens, een huishoudtrapje, een botervloot, 
een geldkistje, Edit kiesetpapier, enz. enz. 

Voor we weggingen hebben we het bruidspaar 
in de kring genomen en gezongen : "Lang sullen ze 
leven." en se met serpentines bekogeld. Sommigen 
hadden nog serpentines en die lieten se op de te
rugweg uit de raampjes van de bus waaien. 

Het was een mooi feest. 
• 

Bert W., Dirk D., Lo H. 



_ / -

PUZZLE. 

De kruiswoordpuzzle van de vorige keer is wel 
in de smaak gevallen. Wel hadden sommige kinderen 
nog een enkel foutje in hun oplossing. Maar daar
om niet getreurd, een volgende keer beter. 
Dirk Davids ging met de prijs strijken, een "gonk'% 
gemaakt door Mevr. Boes. 

Wat d© prijs voor de nieuwe puzzle wordt weten 
we nog niet, naar dat hoeft je er niet van te weer
houden mee te doen. Daar gaat ie dan. 

De puzzle gaat deze koer over een spreekwoord» 
dat uit 37 letters bestaat en te maken heeft met de 
lente» Maar...» het is heus geen bekend spreekwoord» 
Wel in België, daar wordt het nog wel eens een keer 
gebruikt. Probeer hot maar eens t© vinden» 

Je moet in de hokjes ondor de getallen tel
kens ©en letter plaatsen. Die letters kun je vinden 
als je de woorden van a t/m n hebt gevonden. De 
ontbrekend© letters moet je zelf proberen te vinden. 
Bij de pplossing all© woorden van a t/m n vermel
den en tevens het hel© spreekwoord» 
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a. 1.2.3.-hier een telwoord 
b. 4.5»6o7»8»9»10.~ vogel 
e. 7.3.9.tO.» honderd jaar 
d. 9.10. = bezittelijk voornaamwoord 

11.12.17. 4 grootvader 

g< 
13.14.15. • lidwoord 
16.17»18. = dee; van het huis 

È° 20 '?H?° Î *Ch^ -..- IfkaaJ 
l , i u o » ¿ O o b uööJ. van uu» xiuUaaiu 
j . 26»30.31.32» = s tad in België 
k» 27»28,23.30»31. é hosfdbewerking b i j rekenen 
1» 6»35»36»37. - p lan t 
m. 18.20,21.22» ~ deel van ons lichaam 
n. 19»11.23» f insect. 

W o 0 © \i 
Op vrijdag 14 april was het °s middags erg stil 

in de schooi in Midlaren, De leerlingen waren n.l» 
niet in Midlaren, maar helemaal in Weerdinge op re-
eeptie ter gelegenheid ran ons huwelijk» Mijn man 
@n ik vonden het fijns dat er voor ons huwelijk 
zo'n grote belangstelling bestond. Dit heeft ons die 
dag nog meer vreugde gegeven. 

Daarom willen we allen, die van deze belang
stelling blijk hebben gegeven, hartelijk bedanken. 
Ook hartelijk dank voor de fijne cadeaus en alle ontvangen post«, 

1 V é / Maeijer*» s Jl / Ù L ARM 
i • ' ' ' / - ' 

*: f / / / 
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