
""> J^XKPAN 
• 

! 

• ^ 

•i 

u i 

tó3 
B. 
K. E>, 

sa 

ffi^ö II i # r a t 1 HLIK4il 
•I '4 n 

• 

no ,é, 

?L. pOHUUL 
i i 

a p r i l iq 



-2-
VAN DB SCHOOL» 

Het is al weer een hele tijd geleden» 
dat ü de laatst schoolkrant hebt gelezen. V/e beloven 
U beter ons best te zullen doen en hem vanaf nu 
»at vaker te doen verschijnen o 

Dit nummer moet 0 maar zien als een inhaal-
nummer« Er staan nog dingen in- die al lang ach
ter de rug zijn» Beter laat dan nooit sullen ve 
¿naar zeggen» 

Hebt U ai een flink voorraadje eieren aan
gelegd voor de Pasen? Bij ons thuis breek j« bij« 
na je nek over de eieren,. De kelder ligt vol en 
je kunt bijna geen kastdeur opentrekken of je 
ziet weer een stapeltje liggen» 

We moesten eens doen wie in Midieren over 
beide Paasdagen de meeste eieren naar binnen kan 
werken» Dat kan een leuke wedstrijd worden» En dan 
met als inzet de titel: KAMPIOEN EIER-ETER VAN 
tfIDLAREN » Wie doet er mee? De kampioen wordt 
natuurlijk in de volgende schoolkrant bekend ge
naakt, . 
PcS~ Wie boven de honderd komt wordt niet geloofd, 

P A A S V A K A N T I E 

van 

12 t/m 19 april 

H:.;y"Ug voetbalwedstrijd schooljeugd 

Westlaren - Mirlaren 4 - 0 



• 

BEZ OEE HUI SB OUDSÇHOOL TE .. AMES» 

— — nflTo"" — 
Op een vrijdagmiddag siln de meisjes 

van de zesde klas naar de huishoudschool in An
nen geweest» Allemaal bij. -meneer Siebring in de 
auto» Dat kon gemakkelijk,, want er waren maar drie 
meisjesc 

Er waren ook meisjes van andere scholen o»a«. 
van Gieten en Schuilingsoord» Eerst gingen we 
alles 'bekijken» Er waren heel veel klassen» V/e moch
ten een handwerklökaal binnen« terwijl er les was. 
In de keuken waren twee meisjes aan het afwassen. 
Sr was ook een apart waslokaal en een lokaal. waar 
heel veel rekken stonden» waai* je de was op kon 
hangen om te drogen o Ook waren er meisjes in de 
tuin beaig» 

Toen we alles bekeken hadden kregen we een 
fèlm over de huishoudschool te sien» En daarna 
moesten we pannekoeken bakken. 

De juffrouw vertelde Qns, hoe we het beslag 
moesten maken. De meisjes van de derde klas moch
ten ons een beetje, helpen» Het, was een wedstrijd 
wie het mooist kón bakken» 

Daarna/mochten we onze eigen gebakken pan
nekoeken opeten en toen dat gebeurd was mochten 
we naar huis gaan» 
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DONDERDAG APRIL O U D E R A V O N D , 

in het 
schoolgebouw aanvang 8 uur. 

orïl 

•••• è-ÉLS-S-â-s..8 

°°* 1. Opening 
2» Notulen 
3» Schoolreisje 
4» Vertoning dia's owv ZT>±d-Afrika. 
5» Mededelingen 
6. Rondvraag 
7» Sluiting en gelegenheid met onderwijzend per

soneel te spreken. 

£.£ •.-.() — — 

H 
PUZZLE» a 

Het vinden van het juiste spreekwoord 
bleek voor vole kinderen te moeilijk» Er waren 
maar weinig goede oplossingen. Het spreekwoord 
moest luiden: EEN SPREEUW OP HET DAK MAAKT 

NOG DE LENTE NIET-
Lammert Nljman vond het goede spreekwoord en 

werd winnaar van de prijs. 
Het is gauw Pasen. Met Pasen worden er door 

veel mensen veel eieren gegeten. Jullie moesten 
maar eens tellen hoe vaak het woord ei of eieren 
in deze Schoolkrant staat geschreven. 
Niet vergeten je naam op het papiertje te schrij
ven, waar je de oplossing hebt opgeschreven» 
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DE OPENING VAN DE EERSTE SPOORWEG IN ONS LAND. 

Het was vrijdag 20september 1839» 
Het is heel erg druk bij de herberg» die tegeno-
ver het nieuwe station in Amsterdam ligt. Defti
ge vrouwen met kinderen en mannen met hoge hoeden 
op9 lopen door elkaar heen, Er wordt ook veel ge» 
lachen en gepraat» Maar Berends lacht niet» Berenàs 
is de baas van een trekschuit» Hij 22t een ge= 
zicht als een oorworm» Waarom doet Berends dat? 
Wel hij i3 boos en zo nijdig als een spin» Hij sogt 
Waarom moet er nu een cpoor komen? Is mijn trek= 
sclmit niet goed genoeg? "Jawel"» zegt een van 
de omstanders» "maar een trein gaat veel vlug
ger". Berends sagt: "Ik ken die praatjes wel» In 
een half uur naar Haarlem» Bij ?,©'n snelheid kun 
ja geen adem meer halen» En die dunne ijaertjes 
kunnen die wagens lang niet dragen» Ik zeg je. 
daar komeji. y^st ongelukken van»" 
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HARTIN LUTHER KING. 

Martin Luther King, die vocht voor ge
lijke rechten voor blanken en negers in Amerika 
leeft niet meer. Hij is op een laffe manier door 
een sluipschutter vermoord. Dat was een grote schok 
voor de negers en velen kwamen in opstand» Ruiten 
werden vernield en er werd geplunderd» Tot nu toe 
zijn er 20 doden gevallen,, Er was een neger» die zei, 
dat hij de eerste de beste blanke die hij tegen
kwam sou vermoorden, ook al vías het si ja buurman. 

Dit geweld Eou vast niet de goedkeuring 
hebben van Deminee Martin Luther King» Hij was te
gen alle geweld. Hij wilde zijn doel op een vreecV 
zame wij se bereiken» y£> „ 
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VERHUISD, 

In het laatst van februari zijn wij v 
huisd naar Zuidlaren» Het bevalt me daar wel go 
maar ik woon liever in Midlaren. Ik vind het in 
Midlaren veel vrijer dan in Zuidlaren» 

Onze ene poes is al twee keer weer naar 
het oude huis gelopen» maar onze andere poes be*-

edp 

ralt het daar best, hoop maar dat de poesen 
niet onder een auto komen, want z© durven al o« 
ver de weg lopen. 

Ife ga neg wel in Midlaren naar 
dat het toch nog maar een half jaar meor ia< 
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