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ZOMERVAKANTIE
De 6 weken durende zomervakantie staat weer voor de deur.
Zaterdag .3 juli is de eerste vakantiedag en dinsdag 17 augustus is de eerste schooldag van het nieuwe cursusjaar.
Wij wensen ieder een fijne vakantie met veel zon en toch voldoende regen voor onze agrarië'rs.

OUD-PAPIER
De opbrengst van de laatste papier-aktie bedroeg
ƒ 166,65.

Toch weer mooi

3030 kg à 5i et =

meegenomen.

ZWEMMEN
Na de lessen in het instructiebad hebben onlangs weer drie van
onze leerlingen het. zwemdiploma A gehaald.
Het waren : Greetje Rubben
'-- •

Dieneke Schuiling
Boudewijn Tinge
•

. -

•

• •

TROPENROOSTER
In verband met de heersende hittegolf' wordt er op school gewerkt
volgens het zog. tropenrooster. Hopelijk wordt de dagelijkse
gang in de gezinnen hierdoor niet al te zeer ontwricht.
ZWEMWEDSTRIJDEN •
Vrijdag 2 tfuli worden weer de jaarlijkse zwemwedstrijden van
de Buitenscholen in de Gemeente Zuidlaren gehouden. De wedstrijden
beginnen om 9 uur 's morgens. Ouders mogen kijken.
Er wordt schoolslag, vrije slag en estafette gezwommen.
De prijzen zijn medailles en voor de schoolkampioenen een heel
leuk klein bekertje.

Succes

Midlaren!!!!!!!!!!!!

MINISTER, WAT MAAK. JE ME NOU ??!!!!!
De dag toen er over "De kop hoort er op ! " werd gestemd
was voor ons een vrolijke dag.
's Morgens was er een lawaaioptocht. Dat was bij het zwembad.
Bij de Brink werden er ballonnen opgelaten. Dat leek heel leuk.
Enkele kinderen van onze school hebben al bericht gekregen.
Ronald

uit

7

Elim

Boudewijn uit Borger
Bertje uit Norg
Dieneke uit Ommen
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's Middags hebben wij op wagens gezeten en meegereden in de
optocht. Hiervoor hadden wij T-shirts aangetrokken met
" DE KOP HOORT EROP".
Zo hopen wij, dat de kop er op blijft.
Dieneke

ONS

Schuiling.

SCHOOLREISJE

Dinsdag

1

juni zijn wij naar Slagharen

geweest.

Om half 9 moesten wei bij school zijn.
Wei zaten met ons vieren bij mevouw boes.
Meneer Schuiling was erbij, mevouw tinge was er bij en juf.
Ik ben in de rups geweest.
Er was een ding die ging héél
héél> hart.
Ik ben in een trein geweest.
Toen hadden w«- patat gehad.
En toen gingen we naar huis.
Ons moeders dachten dat we
kletsnat waaren.
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Annelies Niehuis. ( 1
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GELEZEN

IN EEN TAALSCHRIFT

Die mededeling schudde enige opwekking.
eens in goed Nederlands)

(verander de zin maar

(Opstel naar aanleiding van een verkeersles waarin de kinderen
werd gewezen op het gevaar dat je loopt, als je zo maar de
weg op rent.)
HET

DOMME INDIAAM?JE.

Kareltje, Pietje en Sietse waren vrienden. Ze zaten allemaal in
dezelfde klas. Ook waren ze natuurlijk gelijke oud. Ze waren
9 jaar . Ze waren beste vrienden en speelden dan ook bijna
altijd met elkaar
Tingelingelingeling...
de school ging uit.
Iedereen liep juigend het schoolplein op. Eigenlijk mocht
dat niet,maar deze keer vergaten ze dat-. Waarom? Ja, omdat
het grote vakantie was.
Wat zullen we vanmiddag doen? vroegen Kareltje en Pietje aan
Sietse.
- - Weet ik niet. Komen jullie vanmiddag bij mij? Dan kunnen we
daar wel wat verzinnen, i
zecht de hoofdmeester.
Jongens naar huis
Het is ;1 uur. De jongens zijne- •••'•
er. Zullen we verstoppertje
doen? Welnee, we gaan Indiaan_>~rw—•• M r b tje spelen. Dat is veel leuker.
Goed, en ik ben Opperhoofd en
ik zit jullie achterna.
Goed, dan zijn wij blanke jagers,
Wacht! Ik heb een strijdbijl in
mijn band en ik ga jullie bleekgezichten pakken. Ze rennen door
de heg, de rijweg op.
Toet toet toet.... Een auto remt
hard. Dat loopt nog net goed
af. Toch sttjapt ueCHeneer uit. Jongens, kom eens'hier , roept
hij. Maar ze kruipen vlug weg achter de heg. Wat was dat dom!
En wat zijn ze geschrokken! ! ! ! ! !
Annemarie Kanon.
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SPORTDAG
Vrijdag 25 juni hadden wij sportdag te Zuidlaarderveen.
Je moest hardlopen, verspringen, hoogspringen, kastiebalwerpen, handbalwerpen en een behendigheidsspel doen.
Je kan een A,B,C,D, of E diploma halen. Ik had een A-diploma.
Met kastiebalwerpen had ik een D.

E

IXi LM ¡A\

x % 7^

Klaas Jan Meijer.

KAMPEREN IN WITTERZOMER
's Morgens om half negen vertrokken we op
fiets
Asse
Het was mooi weer.
We gingen langs rustige
wegen. V/e hadden nog maar
een poosje gereden of Jan
Kruims kreeg een lekke
band. In Anderen gingen we
bij een boerderij vragen om
bandafnemers. Die had meester
natuurlijk weer vergeten.
Laat in dat huis nou een boer
Lesscben wonen, die vroeger
nog in Midlaren heeft gewoond.
Ook hebben we nog het hunebed
in Rolde bekeken. Daar staan twee eikebomen gevuld met cement.
Bi'j een bosje in de buurt van Assen hebben we ons brood opgegeten. Bij de camping mosten we even wachten. Omdat het zo
warm was, mochten we eerst even zwemmen. Daarna moesten we nog
haringen in de grond slaan, luchtbedden oppompen en onze slaapzakken terechtleggen. Als maaltijd kregen we aardappelpuree,
een gehaktbal en bietjes met vla na. Toen we aan het afwassen
waren kwamen Mevr. Boes, JanJaap,Huib en mijn moeder de tent
van Hamming brengen. Mijnmoeder heeft nog geholpen bij het afwassen. Wij zijn nog naar de trimbaan geweest en de anderen
hebben een wandeling gemaakt en
lijnbal gespeeld. Voor het naar
bed gaan hebben we nog thee gedronken. Die nacht hebben Marijke
en Aaltje haast niet geslapen.
De volgende morgen waren we al
vroeg op..We zouden naar de verkeerstuin en het museum gaan.
In de verkeerstuin heeft Bert zijn
-*;oet zeer gedaan en Ronald, was
knap misselijk. Ik vond het museum ook leuk, maar een meneer die daar werkte zei tegen meester, dat hij beter ms± even met Bert naar de dokter kon gaan.
Een mevrouw heeft toen het ziekenhuis gebeld en toen zijn Meester Jan Ruben en Bert daar heen gegaan. Er werden Rßtgenfoto's
van Berts voet gemaakt. Gelukkig bleek er niets gebroken te zijn.
Op de Brink in Assen hebben we gegeten en we hebben nog gewinkeld in de HEMA. Hier verloor Mevr. Tinge een mooi mesje. En
oh wonder toen we de volgende dag terug gingen naar huis en nog
even naar het mesje zochten vonden we het nog terug ook. Mevr.
Tinge dolgelukkig want het was een mesje van Oma.
De laatse dag hebben we nog een rondje op de TT baan geraced.
In de "KIENSTOBBE" hebben we ,'schilderijen,
beeldjes en sieraden bekeken!- Mevr. Tinge
heeft nog een armband gemaakt van Drentse
steentjes gekocht.In Hooghalen hebben we
nog naar de radiotelescopen gekeken met
vlak daarbij het monument opgericht ter
nagedachtenis aan de Joden in Kamp. Westerbork. V/e gingen over Geelbroek en Eleveld terug naar Witten. Niemand van ons
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was daar ooit geweest. Op de Camping werd vlug een enorme pan
pikante bonensoep gekookt. Die ging helemaal op.

O, ja ik heb nog, vergeten te vertellen dat wë de tweede avond
bezoek kregen van Juf en Meneer Schuiling. Ze kwamen kijken
hoe alles ging. We hebben ze een vennetje laten zien. Daar zwommen ook jonge eendjes. Ze vonden het een prachtige camping.
Toen ze weg waren hebben we nog basketbal en Ü j n b a l gespeeld.
Omdat Ronald nog ziek was en Jampie graag bij Jan Ruben in de
tent wilde slapen hebben ze Meester wijs gemaakt dat Jampie
alergies voor zieken wás. Nou, daar trapte meester mooi in,
Jampie kreeg zijn zin. Maar dat hebben ze in de tent van Jan
Ruben geweten. Jampie heeft ze de halve nacht wakker gehouden
met zijn fantastische verhalen. Bert was toen al naar huis. Zijn
vader heeft hem met de auto opgehaald.
Dé terugreis verliep zonder ongelukken. We 'hebben een paar mooie
dagen gehad.
Annie Bruins en een stukje van Jan R.

VERSLAG

PANNEKOEKENORIENTERINGSRIT

Zaterdag vijf juni was er een puzzelrit op de fiets.'
Het was heel moeilijk. We. hebben ook nog in de knoei gezeten.
V/e hebben een heel eind gereden.
;
V/e hebben ook pannekoeken gehad en we moesten daar ook stuivers,
raden. Er zaten 492 in. De laatste vraag was: Na vader en dochter rechts. Bij het bos.stond een bordje maar dat was hem niet.
Mijn moeder reed door. Toen zag ze een bordje met prins Bernhard en prinses Irene. Waar wij mee reden die hadden het fout.
Roelof Lamberts.
V.V.V.

's morgens viswedstrijd
's avonds wandeloriënteringstochtA

MIDLAREN

voor

IEDEREEN.

SLAGZINNEN VOOR DE MIDLAARDER MIDDENSTAND
Ruben

en Bert

X:

bedacht door Jan

Juistenga.
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"i>: SCHEVE" AANLOPEN.

ELKE ZATERDAG MOET U DENKEN
NOG EVEN BIJ HOGENBERG TANKEN

HOLLANDER LEVERT NIEUWE RENAULTS
COMPLEET MET FRAAIE RADIO'S

WILT U 'EEN IJSJE ETEN
:
MOET JE VRIJEN NIET VERGETEN

Bij GEERT KOERS MOET U ZIJN
VOOR EEN LEKKER STUK ZWIJN

DRIE PAVILJOENS ZIJN ER IN
MIDLAREN

OM WARMTE :• GEEFT U TOCH GEEN ZIER

VOOR ALS U EENS EEN EINDJE
WILT VAREN

WANT JAN KREMER TAPT EEN KOEL GLAASJE BIER
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