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MEDEDELINGEN» 

De vakanties voor het komende schooljaar zijn 
voor onze school ais volgt SHBBitgesteld: 

Herfstvakantie van 19 okt t/m 23 okt 

Kerstvakntie van 21 dec t/m I jan. 

Paasvakantie van 9 april t/m 16 april 

Hemelvaartsdag 20 mei 

Vrije dag 21 mei 

Pinkstervakantie 31 mei t/m 4 juni 

Zomervakantie 28 juni t/m 9 augustus 

De opbrengst van de laatst gehouden oud-papier-
actie bedroeg ƒ» ¡¿0,— Onze hartelijke dank 
voor Uw medewerking. 

De Oudercommissie. 

Tev overname. Bankstel i.r*. p^ima staat T ^ w 

elk aann» bod» 

Tevens suède meisjesjas ( + 10 jaar) en 

Terlenka regenjas (+ 12-14 jr») in périma staat, 

J, de Hoo Midlaren C 122 

tel» 2182, 
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Inleiding, mqnjxpoot Aam 
In dit schoolkrantje willen we eens spreken 
over de toekomst» Weet U wat he~c woord toekoms» 
betekent? Nee, dat dacht ik al» Het woord 
toekomst betekent wat er morgen en ín de ja
ren 1980, ¡990 en 2000 gaat gebeuren»"— 
Sommige mensen zijn zeer nieuwsgierig te we
ten hoe het hen in de toekomst zal vergaan. 
Ze gaan soms naar een warzegster om zich de 
toekomst te laten voorspellen» 
Vroeger v/aren er ook wel schrijvers, die voor
speld hebben wat er vandaag gebeuren zou» 
Ik denk aan de boeken die Jules Verne geschre
ven heeft: De Reis Naar De Maan 

20,000 Mijlen Onder Zee 
In Tachtig Dagen Om De Wereld 

Wat Jules Verne &oen als fantasie geschreven 
heeft, is nu werkelijkheid geworden. 
Ook wij hebben onze gedachten eens laten gaan 
over de toekomst, Albert, Peter en Tieneke 
hebben het in een verhaaltje geäaan, Johan en 
ier hebben tekeningetjes gemaakt en ik heb 

Of alles zoals wij het zien zal uitkomen? 
Wie zal het zeggen? 
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Aan het woord is de 80-jarige Albert Scheper 
dan (Opa Scheper): 

Als ik 80 jaar ben zal niemand meer werken, 
want de jeugd van tegenwoordig wil niet meer 
werken, 
De oudere mensen werken nog hard, maar de 
jeugd draait het geld er maar door in de Ca
fe's. Of ze rijden in mooie wagens. Ze hebben 
het.al heel mooi, maar ze zijn nog niet tevre
den. 
Er zijn ook jongens, die verdovende middelen 
gebruiken. Ik praat nu wel over de tijd van 
nu, maar nu ga ik over de toekomst praten» 
Er zal een derde wereldoorlog komen in het 
jaar 2050. Er zullen heel wat doden vwllen 
door het atoom. Nederland zal ook atoom krij
gen. 
Nu stap ik over op de ruimtevaart. Nederland 
zal ook een kunstmaan krijgen en ook raketten 
naar Venus sturen. Maar Venus zal wel niet in 
Nederlands bezit komen. De Russen pakken het 
voor onze neus weg. 
De auto gaat uit de mode, de straalmotor komt 
er in. 
De temperatuur zal ook veranderen: het wordt 
's zomers heter en de winters zullen kouder 
worden. 
Ook het aardgas gaat verdwijnexi. Er »an:t ira-
tergas voor in de plaats. Dit gas kan veel 
harder branden, wat met die koude winters ook 
wel *aodig is. 
Nederland zal ook meedoen aan het bouwen van 
atoomduikboten. De eerste atoomduikboot van 
Nederland zal heten Toompie (naar de minister 
van oorlog), Hij zal als derde onder de Zuid
pool doorvaren. Nummer 1 is het land Rusland 
ntunmer 2 zal zijn Amerika en nummer 3 is zoals 
U weet Nederland. 
Al zijn wij een klein land. wij kunnen nog wel 
wat presteren, c/Q^^-e^^ 



Het Jaar 2000. 

Ik denk dat de wereld er in het jaar 2000 
heel anders uit zal zien dan nu. 
Men gaat alles volbouwen, zodat kleine plaats
jes grote steden zullen worden. Al het werk 
zal gedaan worden door machines. De mensen 
zullen heerlijk kunnen luieren» 
Men zal in moderne huizen wonen. De huizen 
zullen op heuvels zijn gebouwd. Er zal een 
muur omheen zijn met een poort er in. 
De auto's zullen veel groter zijn dan nu» 
De mensen zullen blijven fietsen, maar alleen 
voor hun gezondheid* 
En de mode? De mensen zullen misschien lange 
rokken gaan dragen» Van leer bijvoorbeeld. 
met lange jassen. En schoenen met hoge hakken 
net als 't vroeger ook al is geweest. 

•Vvjk^ . 
i*-*« 

t? 
&W r 

—>-
f rs~~> 

ÍA*-v> 

! %l&. neme r ^€¿€. <*tsC¿>^-

*£ès^zZ. -"£?L<2' CT^&V-



— 6-

De Toekomst. 

Hoe ziet de wereld er in het jaar 2000 uit? 
Schieten de vissen dan nog wel hun kuit? 
Hoor je de bomen dan nog wel suizen? 
Of hoor je alleen het piepen van de muizen? 

Het wemelt er dan van de luizen 
Die kruipen in de vanht van de muizen. 
De mensen houden dan muizen als huisdieren 
En eten heerlijke vers gebakken mieren» 

Voor de kinderen is het een paradijs 
Met zes jaar hebben ze al een rijbewijs 
Ze maken jofele ritjes in hun auto 
Met hun beste vriendje Piet Robot» 

Ze brengen een bezoek aan de rakettenbazar 
De eigenaar is een jongen met lang haar. 
Daar maken ze een praatje met Neil Armstrong 
Hij heeft nog maar ene long. 

ou j> 
Weet je hoe dat komt? 
Hij had te lang gezond. 
Toen was zijn long verdwenen 
Hii heeft een hele das zitten wenen. 
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Hoe de mens* in de toekomst leeft. 

Iedereen zal in een villa wonen. In deze 
villa bevindt zich een kleuren-TV, een te
lefoon en een wekker, die je met muziek 
wekt » 
ledere vrouw heeft de beschikking over een 
wasmachine, een afwasmachine, een kookma-
chine en als dienstmeisje een robot» 
De vrouwen hebben een helicopter voor zich
zelf om boodschappen te doen. De mannen heb
ben een starfighter voor lange afstanden 
en een Green Monster voor de korte eind
jes» 
In elk huis staat een computer voor het 
oplossen van probleempjes» Op alle vragen 
weet hij een antwoord. 
En de mensen gaan met vakantie naar Mars, 
Pluto, Jupiter of de Maan, of ze maken een 
rondtochtje om de zon op 100 km afstand. 
7c verke^ 24 uur in de week en <*à -c0w^ ̂ e 
uren dat ze -.r-rlrcn zz'JLZ uepalèn. 
En de kinderen hoeven niet naar school, want 
die hebben een mini-computer om hun hals. 
En de mensen die 30 jaar geleden een 
bril ophadden, hebben nu allemaal contact
lenzen. ji> ¿u 
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Oploss ing v o r i g e puzz l e : 

Sint Maarten is een brave man. 

De dobbelsteen wees als prijswinnaar aan 
Lex de Hoo. 

rodo"T see ocftleo^Gnex» e l e ne e 
Nieuwe p u z z l e : Vorm van de o n d e r s t r e e p t e 

-oen .tonnas eu .u 
Veel s u c c e s , 
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Met ingang van vrijdag 9 okt. krijgen 
de kinderen van de klassen 2 en 3 zwem
les in het instructiebad. Tijd: 1.15 - 2.15 
De Gemeente draagt zorg voor het vervoer van 
de kinderen. Dit is echter nog niet helemaal 
rond. Daarom is het mogelijk, dat het lesuur 
in de toekomst nog zal veranderen. • 
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