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O U D E M V Q Wß i 

Hierbij worden de ouders van de leerlin-
gen van de o,l»s» Midlaren uitgenodigd tot 
het bijwonen van de eerste a u d e r a v o n d 
van het sehooljaar 1968/1969» welke gehouden 
zal worden op d o n d e r d a g 14 nov» a»s, 
in het schoolgebouw» Aanvang 8,00 uur» 

Onderstaande agenda zal dan worden afge-
handeld. ; 

1, Opening 

2, Notulen 

3» Jaarverslag secretaris 

4. Verslag penningmeesteresse 

5» Verslag kaseommissie 
6, Benoeming kascommissic 

PAUZE 

7» Bestuursverkiezing 
Aftr„ BcA, Scheper (herkiestaar) 

E, Lokhorst (niet herkiesbaar) 

8» Mededelingen 
9» Vertoning dia's schoolreisje en op-

tocht Zu.idlaarderveen. 

10, Rondvraag 
11 » Sluiting,, waarna gelegenheid met onder-

wijzend personeel te spreken. 
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BBROBPENTEHTOONSTELLING, 

Wij zijn met de 5e klas naar de Beroe-
pententoonstelliüg geweest in de Prins Ber-
nardhoeve» Er was een meneer die alles ver-
belde over de beroepen. Ook waren er mooie 
foto's» 

Eerst ging het over het ge^in en alle 
mensen5 die er nog meer mee te maken hebben» 
Daarna gingen we alle foto"3 bij langs. Toen 
we klaar waren hadden we nog tijd over, We 
mochten nog wat rond neuzen. Daarna gingen 
we terug. ff J l U 

¡urvcU turc. 

HIERONDER volgen enkele antwoorden op 
de vraag aan de kinderen gesteld welk beroep 
hun leuk toe lijkt, 

B<n-i"je Çtohb-c Mijnwerker vind ik een 
heel mooi beroep. Maar je zit onder de grond 
en je kunt geen frisse lucht happen en als de 
mijn instort dan kun je dood komsn» 
/Ç-clcIhjkwo ! èeh& ik v;il graag melkboer 
worden, omdat je dan in de buitenlucht zit. 
En tis ook goed voor je spieren, 
C e tr *>•«) S o H t •- Schilder lijkt mij een 
mooi beroep, maar ik weet niet of ik het later 
word » 

O e Ci L Li K K e h Ik vind kraamverpleeg-
ster erg mooi» Het lijkt me mooi werk toe 
om een baby eens de zuigfles te geven. Heel 
misschien word ik kraamverpleegster» 

t. 



Jo k ¿] h lincje-' Ik vind het wel leuk 
meester te worden» Maar ik wil ook wel graag 

Kieper worden» Ik vind meester worden wel 
leuk, maar daar meet .je veel voor leren en 

• je barkieper word moet je bier óf ande-
re dranken schenken» Maar ik deak dat ik een 
; .6.or beroep ga doen-
Ç- ïq C í o bbe Schoei juffrouw lijkt 

me*wei leuk» ik wil graag kle schooljuf-
••-.. worden» Daar hoef je niet veel voor te 

lérens Ik vind het leuk met die kleintjes te 
werken» ze tekenen geven en spelletjes doen 
•:n gymnastiek en zingen geven, 

\ o ¡> d& ft o o Chirurg ia wel een ¡acoi 
beroep» Het is erg leer-saam en ook wol leuk. 
Maar ik vind het niet leuk om in iemand andera 
maag of been te snijden en de opleiding is na-
;uurlijk moeilijk» 

-- í i 
-

d l 1 I 
K o o j ï - , ¿¿p ƒ 4 c ftT A on % 

hij F o \fiJo ltti-% O <*4 

file:///fiJo


- 5 — 

MEDEDELINGEN» 
Algemene ledenvergadering van de 

IJSVERENIGING MIDLAREK rap 22 november a,s» 
ia Café Hagting te Midlaren« Aanvang 8.,00 uur» 
Leden en huisgenootleden kom op deze vergadering, — 

Internationale Schaatswcdstrijden te Heerenveen« 
Open zittribunes ƒ \5 voor beide dagen 
Staanplaatsen ƒ 5 per dag 
Datai 21 en 22 december» 

Nationale Kampioenschappen te Heerenveen» 

Open zittribunes ƒ 1 i voor beide dagen 
Staanplaatsen ƒ 4 „50 per dag 
Data; Î1 en 12 januari. 

Kaarten per esigaan.de bestellen bij Ji Moesker» 

Zondag î decemb n \< 3 

f e e s t voor de kindere Midlaren,in u 
Café3 Aanvang 00 uur ~gv £ '.••• 

!;/ Kinderen 'ran 3 I >m= 

i klaas ge pen 
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Vrijdag 22 november zijn de kinderen vrij 
ran school» Het onderwijzend personeel bezoekt 
dan de'jaarlijkse inspectiedag te Assen, 

KINDERBOEKENWEEK, 
In elke Kinderboekenweek verschijnen or 

weer nieuwe kinderboeken. Ik vind het wel leuk 
om boeken te lesen, In de zomer lees ik niet 
veel, want dan ga ik liever spelen. 

Ook kun je cadeaus krijgen in de kinderboe-
kenweek» Maar dan moet je voor meer dan vijf 
gulden boeken kopen. Dat is natuurlijk heel 
fijn en daarom gaan er meestal ook heel veel 
mensen naar de boekwinkel. 

Ok worden er elk jaar een paar boeken be-
kroond. Die bekroonde boeken zijn de mooiste 
kinderboeken» Ze worden dan ook vrij veel ver-
kocht o 

Ik vind lezen heel leuk, maar dan moeten 
er geen moeilijke woorden in staan, Ik houd het 
meest van spannende boeken. De boeken die ik 
tot nu toe gelezen heb zijn: "De dief die te-
rug kwam", "Pipo en de Waterlanders", Rinke, 
de Lijfeigene", "In galop over de Pampa's" en 
"Kees van Dam", Dat vond ik allemaal wel mooie 
boeken, /t? * 

Ook Bartje Stobbe vindt het leuk om boe-
ken te lezen. Hij schrijft: 

Ik vind lezen heel mooi. Ik hou van heel 
scannende boeken soals: "Sterf aan de Rio Grande". 
"Muur van revolvers", "Superman", "Batman", 
Robin Hood" en "Met de Adriana naar IJfáland" ig 



J' / 7 Am . 

Johan Tinge Iaat een ander geluid horen. 
Hij schrijft: Ik vind lezen niet mooi! En ik 
hou van gemakkeleke Boeken, Ik vind Okkie en 
Dik Trom de mooiste boeken , omdat er altijd 
leuke dingen gebeuren. 

Tenslotte de mening van een dame» in dit 
geval Gini Davids: Ik houd veel van boeken die 
over meisjes gaan. Ik lees graag boeken die Cor 
van Osenbruggen geschreven heeft» Herrie-Let 
vind ik ook een machtig boek en Wilde Jo vind 
ik ook machtig omdat het over meisjes gaat. 

PUZZLE. 

Eerst even de oplossing van het raadsel in 
de vorige schoolkrant, v e t e r a a n . Op drie-
manieren gegroepeerd: 1e veter aan 

2e vet er aan 
3e veteraan 

De bloemen- en dierennamen van de vorige 
puzzle bleven voor een aantal kinderen niet 
verborgen. Na loting viel de prijs toe aan: 

Deze keer een ïettergrcponpuszla- bestaan-
de uit de volgende lettergrepen: 

a - aar - biel - dam - de - em - en-- hak -
in - in - len - mand - men - mer - mo - naald -
ne - nie - pot - ra - sen - sis - te - ten -
thee - tin - ven. 

De bedoeling is van deae lettergrepen woor-
den te vormen, die voldoen aan onderstaande a 
omschrijving. Wanneer de goede x̂ oorden gevon-
den zijn, vormen de eerste en de derde letters 
van deze woorden achter eikaar geplaatst een 
zin. Het is voldoende deae sin als s¡ oplossing 
in te sturen. 



geluid v,e. slang 
bescherming tegen ziekte 
geen een 
doen handen als ze 

koud zijn 
auto 
rondebol waarop mensen 
eerste man 
plunderen 
om thee in te maken 
em water in te doen 
h e e l hoge hak 
een d rank je », 
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Oplossingen op school inleveren. Veel succes, 

GYMNASTIEK IN DE 50 BUNDER, 
Elke maandag, woensdag en vrijdag gaan we in 

looppas naar de 50 bunder om te gymnastieken. 
Een stuk of 'vijf, zes houden het niet vol. Ze ke-
rnen soms wel vijf minuten later aan dan de eersten 
Soms gaan we handballen, maar daar word je wel zo 
warm van däi ¿u hei. niet uit kan houden. En in die 
hitte moet je ook helemaal nog weer terug lopen. 
En als we dan weer terug komen zijn we so mee als 
een oud trekpaard, /:} * 

REKENGRAPJE, tâO^V^OA^ 
Probeer eens uit te rekenen 54 "z. 12345679 -

Je krijgt dan een grappig antwoord. 


