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Da baby van juf 
im—•••ui ,U ii M •••• 
Wi3 zijn ook naar de baby geweest,. 
M' -greet was op 26 augustus geboren. 
Ze was heel klein en ze lag in een wieg. 
Toen we bij de wieg stonden haaide de zuster haar 
er uit. 
Ze was heel klein. ilde niet. De zuBter hield 
haar omhoog. Ze dacht wat is dat nou? 
Iedereen Keek naar haar 

' • • • • • • 
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Toen Marg sel gêb» rei wà 
a â n e kinderen er esn. 

Ik,; 
[k kón 
was z 
.mg een oudere keer 
Ik kreeg ook wa';, maa 
lustte he*.niet, want ik 
.vas niet goed,, 
T\ .5. rde J ze 

-• schilde: ij';¿e erg 
ron^ en het OTergooiertje 
ook. • • 

De baby Tan Juf. 

26 augustus wag er een baby geboren 
Dat kwam ik dë 2 9 hore 
Roelof had bij • ipe^, 
Hij kon »i naast niet geloven 

• 
Toen. is hij naar huis gegaan 
Heeft Pappa de dekens opzij gedaan 
Weet je hoe ze he 
Onze lieve Margreeto nm , .. 7? 
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Interview met Juf ñamberts 
door: 3 

iag: Juffrouw, waarom wou. U schooljuffrouw 
worden? ¿sscr ~m ¿iv a(,is. fï?oT 

: dacht dat het leuk zou zijn,/ Maar : 
de kinderen verpesten het wel e^ns, w«« 
Hier in Midlaren gelukkig niet„/ 
Ee het verdient ook lekker, 1 

Vraag: Hoe lang doet. U het al'/ V :\ 
A..rw.,: '•" de ;:aa:,„ \ '\ { 

\ \eM 
;: Hebt ü wei eens vervelende kinderen gehadv 

...: Eén, x ! '0 
Vraag: Kijkt U in school ook wel eens 'schriftend £ 

na? |' 3BHBO'ïö \ 

Antw.s Juf probeert het wel eeui. maar het 
lukt niet aak, 

Vraag: Maakt TJ dit jaar ook weer een lampion 
met de Kinderen? 

eeft al een niaa maar dan moe-

teil ock alle kindereu 

lag: Is juf wel eens kwaa 

Ani-w»: Vraag dat maar eens aan de kinderen, 
V: aag: Verte¿. U ook wel eens een verhaal? 

AJÜA^ Juf vertelt nu van Pinkeltje en het 
gestolen boek» 

Vraag: Bent Ü ookÄgij" als U cs avonds wee-
thuis bent^ 

Antv.: Als mijn man mij lief ontvangt dan wel 
En als de kinderen niet huilen„ 
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Zigeuners. 

Ei' zijn zigeuners bij de Veenhcsst geweest. 
Ze zit1n er zelfs binner. geweest, Willem Vrieling 
zei het tegen ons . maar v/ij geloofden h 'et. 
Toen zijn tïij met hem meegegaan, arempel het 
was waar. Mevrouw Vrieling waw dood<:ba:'g -n belde 
Davids op, Toen Vrieling 's kwam 
werd die ook verseh: 
En Willem was ook een beetje bang hoc maar bij 
zei van niet. En Davids zei: "'. ook niets 
aan doen. Kon ik er maar wat e loen. Het is erg 
genoegV Maar Vrieling zei: ' litie cp" 
Een minuut later waren de politiemannen er al en 
se zijn latei" vree: -:-r. de zi
geuners naar Anloo. Jan Meijering zijn hrce\? heeft 
se daar gezien. Ze waren met twee woo: en 
Jan zijn broer is er zelf langs •'•••'•"< met de 
brommer. Jan zei: "Geert ze kijken door het ?„-aam." 
"Dat geeft niets", zei Geert„ "wat kar 
Zigeuners schelen".. .CC;\ 
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Blekkie„ 

Blekkie ie mijn sik. Hij . 
Blekkie lust graag groei. ~ok haver E 
je dat haver omhoog houdt, dan spring o 
gen je op.en -val je om. Bn wee: 
oy een wagen komen en hij ka)a ook al atc 
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Herfst 

is weer herfst geworden. Wi;: ¡ ,vk 
-. • n-„ te'-tanjes en eikele zoeken. Ik heb ook 
al wao heen gebracht. Het was 4 kilo en ,- krii*t 
er helemaal nie. veel voor. Ik k.eeg maar"40~cení, 
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