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Aan de inwoners van Midlaren. 

t 
Dat ü plotseling no 27 van onze schoolkrant in Uw brievenbus 

aantreft vindt zijn oorzaak in het feit, dat de oudercommissie en- » 
langs een elektrische stencilmachine heeft aangeschaft. 
Door het geregeld ophalen van oud-papier liet de schoolkas een der-
gelijke aankoop toe'. • > 

:. • • ï j ': ' b . ' b'. • ' • ' • . 

., De vorige schoolkranten werden gemaakt, met een vloeistof-, 
duplicator. Dit apparaat was ongeschikt voor een grote oplage, 
zodat alleen de schoolkinderen een krantje kregen. 

Nu is het echter mogelijk de schoolkrant door het hele dorp 
te verspreiden. Zoals ü zult begrijpen kan dit niet gratis. 
U kunt zich voor het luttele bedrag van ƒ 2 , — per jaar abon-
neren op onze schoolkrant door invulling van het formulier o? de 
laatste pagina. Hiervoor ontvangt U dan 4 à 5 schoolkrantjes 

=* 

in een jaar. Het is ook de bedoeling, dat de ouders van school-
gaande kinderen zich abonneren. Dit ter verduidelijking, omdat 
het vorige schoolkrantje gratis was. 

Alle verenigingen in Midlaren worden in de gelegenheid ge-
steld mededelingen te doen inbhet krantje, zodat de schoolkrant 
dus een soort dorpskrant wordt. /•• ; •' 

Dat U veelvplezier aan het krantje moogt beleven is de wens 
van de • • 

. Oudercommissie. 
P.S. Het formulier op de laatste pagina komt te vervallen. 

De kinderen komen met een lijst langs de deur om U te 
noteren als abonnee. 

FOTO'S NEMEN 
Ellen en ik gaan vanmiddag na het zwemmen foto's maken. 
Want ik wil graag een paar foto's nemen van Ellen. Weet je 
wel waarom? Nou, Ellen en Arjen gaan verhuizen. Kent uw die niet,, 
dan is dat wel jammer voor uw. , 

Annemarie Kanon. 
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S C H A A T S E N 

He-fa heeft van 't winter hard gevroren. 
Zo hard, dat\we een hele tijd op de ijsbaan 
konden schaatsen. Op een avond werden er 
zelfs wedstrijden gehouden. Er was ook een 
tentje met snoep en drinken. Daar stond 
Johan Corringa in. Er waren twee schijn-
werpers op de ijsbaan. Henk Staats moest 
tegen Ait Oosting maar ik weet niet wie 
gewonnen heeft. 
Meester had de bandrecorder in de auto 
staan. Er was mooie muziek op. 

Kwvs 

¿LsSf=^, 

Aalt j e Bruins. 

SCHAATSWEDSTRIJD VOOR SCHOOLKINDEREN. 

Het was kwart over "1 toen ik naar de ijsbaan 
ging. Eerst moesten de kinderen van 6 en 7 jaar. 
Arjen en Mario moesten tegen elkaar. Mario was 
het eerst. Arjen was 2 des. Henk moest tegen An-
nelies schaatsen.. Luchien was ziek. Het was jam-
mer voor hem. Toen moesten de jongens van 8 en 9 
jaar. Egbert moest tegen Klaas Jan. Egbert was 
eerst. Berend en Roelof moesten tegen elkaar. 
Albert en Geert samen en Boudewijn alleen. 
De meisjes van 8 en 9 moesten toen. Een meneer 
zei tegen Dineke en mij: Dit zijn de sterren van 
de week. 

Ik moest nog met Marijke schaatsen om de beker. Het scheelde niet 
veel. Egbert moest tegen Ronald schaatsen om de beker.Ook dat scheelv 
de niet veel. 

Toen de wedstrijden waren afgelopen kreeg je hete ranja of 
kwast. En we kregen een koek. De prijzen werden gauw uitgereikt. 
Toen we thuis waren gingen m'n vader, moeder, m'n broertje en ik 
nog even schaatsen. 

Ellen Kuik. 

Tijdelijk in het Bungalowpark. 

HOE IK LEERDE SCHAATSEN 
2 
ñÁjanuari die middag zijn we met school naar de kunstijsbaan in 
assen geweest, ik viel een paar keer. 
7 januari waren wij niet met school geweest maar met kars roelie 
ik en men moeder. Toen ging het al veel beter. 
14 januari zijn we weer met school geweest, toen ging het nog beter. 

Toen ging het vriezen. De ijsbaan kon houden en we hebben heel veel 
geoefend en nu kunnen we het allemaal al heel goed. Roelof L. 



...Het leger. 
.... • V.¿ • . 

Waarom,ik later graag in'het leger wil, dat 

zal ik jullie vertellen. Ten eerste lijkt, het me 

heel leuk vanwege de oefeningen en ook vanwege 

de vrienden die je daar leert kennen. En mis- • 

schien heb je wel eens gehoord, dat soldaten 

veel moppen vertellen. Nou, dat is ook zo en 

daarom ga ik ook in het legér. 

Henk Sants. /é Uoj^k 

PAPOENTJE 
:' * 
Papa Papoentje "; •. , 
Kocht een' nieuw schoentje 
Maar hét schoentje was te klein 
Daarom deed hij zich zo'n pijn 
Toen werd hij heel kwaad 
En gooide zijn schoen op de straat 
Toen stootte hij zijn dikke teen 
Keihard tegen.een betonnen steen. 

Bert Juistenga. 
. .•. 

DE KOP HOORT . ER OP! 

De Heer De Gaay Fortman wil een paar dorpen bij 
Groningen doen. Het zijn Zuidlaren,Peize en Eelde 
en Roden. Maar Drente wil de kop houden. 
In het Zuidlaarderkrantje staan stukken van 
Groningen. Nee ! Drente.Ja ! 
Met karnaval hebben we een rijmpje bedacht. 
Het heet: Minister wacht U voor de strop 

Want de kop.hoort er op. 

De groeten van Boudewijn Tinge 

„ b o h y s ' b e 1 c\ h a e n . 
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Bedacht door Ronald 
Boes. 

Horizontaal: 

1. Onderdeel van een gitaar 
4 2. Schip 
6. Walkant 
9. Hert 
10. Lachen 
11 . Dier 
12. Vernis 
13. Hoeveelheid werk 
14. Puntje van het dak 
16. Reeds 
17. Eten 
Vertikaal: 

1. Kledingstuk 
2. Wie zingt WiUempie 
3. Zit aan mast 
5. noot 
7* Verdikking van de opperhuid 
8-, Baardje 

-1^. -Onderdeel van schoen 
12. Lichtbron 
15. Kraai. • 

E'en nieuw jongetje, 

Bij ons in het Bungalowpark wonen vaak andere mensen-. 
...Nu woont er een Engelse familie. Dat jongetje van zeven jaar 
is bij ons op school. Hij heet Mano*. 
Juf kan wel Engels, maar ik kan geen Engels. Ellen kan.ook geen 
Engelsm maar ze speelt er wel mee. Hij begrijpt wat je be-
doelt. Ellen en Arjen zijn verhuisd en dat vindt Manoj 
niet leuk. 
' 

Dineke • Schuiling-. 
• 

Hier volgt de vertaling in het Engels, zodat Mahoj het stukje 
ook kan lezen. 

A NEW BOY, ¿Po h fil a h o j ) 
In the Bungalowpark near us often live other people. 

Now there lives an English family. The boy of seven is at-our 
- school. His name is'Manoj. 

Our schoolmistress can speak English, but I can't. 
Nor can Ellen but she does play with him. He understands quite 
well wat you mean. Ellen and Arjen have been moved and Manoj 
does not like that very much. 
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K A R N A V A L 
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De eerste tweede derde en vierde klas hadden- karnaval. 
Annelies was een zigeunerin. Ik.was een hippie en liep naast 
greet je.. Wij moesten om kwart voor twee bij school staan. Toen 
gingen wij met auto' s naar laarhof. Daar moesten wij in rijen 
staan. Toen gingen wij naar Sprookjeshof. De, kleintjes gingen 
naarhe't blauwe paard. Daar kwam clown Hmppié •. Z 'n zusje heette 
Kikie. Hij had nog een grote zus Nel. Toen het afgelopen was 
kregen wij. nog een ijsje, een appel en eén sinaasappel. Wij 
gingen ook'weer"met auto's, naar huis. :: v '-.bb-V ' ' • r 

Janneke Kremer-, 
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