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VAKANTIE !!!!,!

VAKANTIE ! ! ! ! !

. De school begint weer op

dinsdag

VAKANTIE ! ! ! ! !

9

augustus

1977.

We wensen alle kinderen 'een héél prettige vakantie toe met heel
veel zonneschijn en zo nu en dan een regenbuitje. het liefst
's nachts.
:

VAN DE SCHOOL.
Ons schooljaar is bijna weer voorbij; het harde werken is
weer gebeurd,, Enkele kinderen nemen.straks afscheid van onze
school, Voor hen in de plaats zullen er in augustus weer nieuwe
kinderen.naar de eerste klas gaan,.
"Naar de grote school". Een hele stap in j.e kinderleventje.
Ook voor de ouders, altijd weer oen grote, emotione.!e gebeurtenis. Om die stap een beetje minder groot te maken, komen de kleuters de laatste jaren vóór de vakantie al een morgen op school
om kennis te maken, 't Onbekende valt een beetje weg en de eerste schooldag is niet. "meer zo angstig.
Dit jaar kwamen Jeannette, Marinke, Alben",' Anthony en
Johan kennis maken. Nu zijn het nog kleuters, volgend jaar
schrijven ze een stukje in onze SCHOOLKRANT!
Juf Lamberts.
...

CREATIVITEIT.
Hadden we Hans Schaap enige tijd geleden in school om ons
een film te lntnn zien over het zoontje van een misdadiger,
onlangs

maakten de kinderen onder zijn leiding een dia-strip

compleet met geluid. Een uiterst creatieve bezigheid, waar de
kinderen met veel plezier aan hebben gewerkt. Bedankt Hans!
CREATIVITEIT II
Mevrouw Zuurveen, die; in .Groningen een cursus handenarbeid
volgde en van haar cursusleider de opdracht kreeg met een groepje enige werkstukjes te maken, koos hiervoor onze school'uit.
De jongens hebben er enige leuke werkstv" * -, aan overgehouden,
zoals een voertuig van papier-maché, een fietsje van draad gesoldeerd, een lepelpop en een poppekastpop . Dank Mevr. Zuurveen.

Z O M E R A K T I V I T E I T E N
Zaterdag

9

juli

1977:

VISWEDSTRIJD 'PLANKENSLOOT
Aanvang

5.00

uur.

We zagen graag wa.t meer Midlaarders aan deae wedstrijd meedoen.
Komb U deze keer óök eens????????
- - 0 0 O 0 0 - -

Zaterdagavond

9

juli 1977:

DROPPING.
Opgave bij J. Kremer.

Telkenjare grote deelname, maar er kunnen nog meer bij.
- - 0 0 O 0 0 - -

Zaterdagmiddag

6 aug. 1977:"

STRAATTEKENWEDSTRIJD
bij

DE

BLOEMERT.

2

uur.

Alle lagere schoolkinderen uit Midlaren doen hieraan toch
zeker mee?????
- - 0 0 O 0 0 - -

KONINGINNEDAG.
Ik ben Bert Juistenga en ik ben met Michiel Kanon naar
Soestdijk_geweest op Koninginnedag. Ook Juf Lamberts ging mee.
Het was erg mooi. We stonden op een groot veld voor het
Paleis. V/ij^hj^den een schaapherder en een stoelenmatter en
nog veel meer op ons veldje.We leken erg op Bartje: we hadden een
blauw kielt je, een klapbroek en
klompen aan.
_
De bakkertjes waren de hele tijd
zo'n beetje aan het bollen bakken'.
De Heikneuters speelden vrolijke
liedjes en een dansgroep ging er bij
—--""•
dansen. Tenslotte boden de bakkertjes
de Koningin? en de Prinsessen en de Prinsjes een Zuidlaarderbol
aan namens het Defilé-comité en alle boertjes en boerinnen.
Bert Juistenga.
NIEUWE BUREN
Onze nieuwe buren heten Oldenburger. Ze hebben een baby.
Het is een meisje en ze heet Silvana - Michèle. Laatst kwamen
Roelof en Ida op bezoek en toen was ik ziek. Annemarie Kanon.

HET RODE KRUISZAKJE.
Op een dag vroeg meester ons, wie er mee wou helpen Rode
Kruiszakjes ophalen. Egbert, Ronald, Boudewijn en ik boden ons
vrijwillig aan om met meester de zakjes op te halen. De eerste
De eerste dag konden we niet alles doen en daarom zijn we de
volgende dag weer gegaan. Alles verliep vlot, tot we bij Hermelink kwamen. Kwamen zeg ik, maar
we kwamen er niet eens, want we
werden tegengehouden door de
soldaten, die daar op wacht
stonden vanwege de treinkaping.
Meester wou al weer terug, maar
wij zeiden: Wij komen er wel door'.

ïyykïï>

Ik uit de auto en de andere jongens zeiden: Vraag jij maar.
Nou, dat deed ik. Toen zei de ene soldaat: Eén van jullie mag mee.
Ik zei onmiddellijk: IK. Nou, ik gauw achter het prikkeldraad
en toen ben ik met die soldaat meegegaan. Het was heel grappig,
het leek net, of hij mij wou beschermen. Toen ik het zakje had
en een stuk chocola voor de boodschap ging ik weer naar de auto
en gingen we verder. Toen hebben we niks moois meer beleefd.
Henk Sants.

DE GIJZELINGEN.
Er zijn weer eens treinreizigers gegijzeld, maar deze keer
ook een school. Het heeft enige weken geduurd. De regering moest
er wat meer aan doen. Ik vind, dat
ze geen kinderen moeten gijzelen,
dat is laf. Maar ze werden "gelukkig" ziek en toen kwamen ze allemaal
p
vrij. Toen het te lang duurde hebben
de soldaten de gijzelaars bevrijd.
Er werd flink geschoten, het leek

"Sb'tS ü!
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wel oorlog. Nu is het gelukkig alfgelopen.
Janneke Kremer.

GEHOORD , DAT :
tijdens de traditionele pannekoekenrit in Midlaren twee
van onze leerlingen, te weten Janneke Kremer en Roelof Lamberts
in de prijzen vielen.
Hoe speelden ze dat klaar?????????
een leerling van de eerste klas, Annemarie Goulmy, na haar
A, ook nog haar B- diploma haalde.
Knap hoor !!!!!!
veel kinderen bij het knikkeren best tegen hun verlies kunnen, maar toch graag winnen.
Hoe kun je builen en schrammen krijgen bij knikkeren????????
een meisje uit de vierde klas haar moeder vroeg zondagmiddag te mogen dansen in DE GOUDEN LEEUW .
Ze had een verstandige moeder!!!!!!!
tijdens de Avondvierdaagse een meisje heel nodig moest en
daarom vlug naar een bosje liep; prompt enige jongens er achter
aan.
Wat een flauwe jongens!!!!!!!
KLEINE BERICHTEN
Donderdag 16 juni hadden we Sportdag samen met de andere
Buitenscholen. Voor het eerst deden ook de kinderen van de laagste
drie klassen mee. De meeste kinderen behaalden een diploma.
Mevr. Vos en de heren Hamming en Kremer assisteerden.
Vrijdagmorgen 24 juni zijn er in het BOSBAD Zwemwedstrijden
waaraan wordt deelgenomen door leerlingen van de klassen 4, 5 en
6 van de Buitenscholen in de Gemeente Zuidlaren.
Aanvang 9 uur.
De opbrengst van de laatste Oud-papier actie
Begin augustus wordt het papier weer opgehaald.

was

ƒ 240,—

Ineke Hamming heeft geconstateerd, dat het Cactuszaad van
Juf Weijl nu eindelijk opkomt. De plantjeszijn echter nog zo
klein , dat we ze voor de vakantie nog niet mee kunnen geven
naar huis.

¿m
VIND

JE

6r WEKEN

VAKANTIE

FIJN?

Deze vraag stelde Juf aan de kinderen van haar klas. Het antwoord
laat zich gemakkelijk raden. Ja, dat zal niet fijn zijn.. Hoe fijn,
dat leest U in onderstaande regels:
BRUNO

BOUCHER : Ja, want dan kan ik bij Bert Spelen in de hut in
het hooi.
BERT DE SWART:
Ja, dan kan ik spelen met Bruno.en gymnastieken,
ANNEMARIE GOULMY: Ja, want dan kan ik onder de' spuit. En dan kan
ik met mijn broertje spelen. En dan kan ik op
de zandvlakte spelen.
. BEREND J3 TAATS: Ja, dan kan ik spelletjes doen en ik ga weg en
ik ga van alles doen.
' •
MARTIJN VOS:
Ja, want 6 v/eken is veel meer dan een maand en
dan kun je veel doen. Dan is ons gras al goed en'
dan kan ik voetballen.. Dan kan ik naar mijn
vriendje in Zuidïaren. Daar kan ik ook voetballen. En dan is de maand nog niet. voorbij.
RICHARD HOGENBERG: Ja, want dan kan ik hardlopen en gymnastieken.
ALBERT KRUIMS:
Ja, want dan kan ik mijn vader, meehelpen inkuilen. Want dat vind ik leuk. En trekker rijden
..'' ;.. dat-vind ik ook leuk. Met twee wagens er achter
vol met hooipakjës.
LUCHIEN HAAIJER: Ja, dat is leuk. Dan ga ik de bal in het doel
trappen en nog veel meer.
CHRISTINA VENEMA: We gaan naar de camping.
ANNELIES NIEHUIS: Ja, want dan kun je zwemmen. En logeren bij je
oma. En dan kan ik spelen. Dan kan ik mijn vader helpen met de tuin.
HENK SCHUILING:

Ja, dan kan ik mijn vader helpen. Of mijn oom
in Zeyen. Vind je niet? Daar heb ik Ook een
vriendje. Die heet Albert Noordje. En in Midlaren heet mijn vriendje AJ^rt Schimmer en
Albert Kruims. Dat zijn een heleboel Alberts,
(en weet je wel hoe de meester heet? Ja, Henk
toevallig ook
Een kleine variant
op het bekende liedje van Vader Abraham: Het
stikt hier van de Alberts)

GEERT VENEMA:

Ja, want dan kunnen we 6 weken naar de camping
gaan, naar het Vossehol. Daar kun je lekker
spelen. En bij de paardemanege kun je de paarden brood geven. En je kunt er ook paardrijden
en met de ponniekar weg. En daar kun je ook
krossen door het bos.

ROELOF LAMBERTS:

't Ja, da's een moeilijke vraag. Ik weet het eigenlijk niet. Ik vind het wel mooi en niet mooi
tegelijk. Want soms ga je naar het zwembad, soms
uit logeren of naar je vriendje.
Soms verveel je je wel eens en dat is niet leuk
want dan zegt je moeder: Ga dan vissen of ga naar

je vrindje!
En daar heb ik geen zin in. Dus soms is het mooi
maar soms ook niet.
ESTHER VOS : Nou ik vind het wel fijn, maar de vakantie duurt
zo lang. En dan verveel ik me een beetje. Maar
je kunt dan wel veel gaan doen. De eerste weken
speel ik wat , binnen of buiten. Dan, na een
paar weken gaan we op vakantie. Alleen dit jaar
gaan we niet op vakantie. Ik vind het wel naar.
Maar er komen dan wel logees en dat is leuk.

OP

S C H O O L R E I S J E ,

e
e
e
Om half negen moesten de kinderen van de 1 , 2
, en 3
klas bij school zijn. Toen ze er allemaal waren vertrokken we.
V/e gingen niet met een bus maar met auto's, één van Kremer, één
van Goulmy, één van Tinge en nog één van Lamberts. Ik zat bij
Goulmy in de auto. Ik zat er in met Christina, Annelies en Annemarie. We hebben de hele tijd
liedjes gezongen tot we in Emmen
waren.Het was erg mooi. De slang
vond ik het mooist. Die was erg
lang.Toen we alle dieren bekeken
hadden, zijn-we de speeltuin in
J//,
geweest. Daarna gingen we naar
^
V£ ' ^ v V '
Schoonoord, eigenlijk "Viesoord"
VWV'
A^
want er lag allemaal rommel.. Toen hebben we de hutjes bekeken en
Juf heeft een verhaal verteld. We zijn nog in een speeltuintje
geweest en hebben spelletjes in een bos gedaan.
Esther Vos.

VAKANTIE
Ik vind vakantie erg mooi. Dan ga ik bij Tornado slapen.
Daar woont mijn meisje ook. V/e gaan altijd een eind lopen of
zwemmen en ook wel eens tennissen. Ze hebben ook een zender. Daar
mag ik ook wel eens voor.
Ze gaan ook wel eens de kroeg in. Dan ga ik mee. Dan kopen ze drinken en ik krijg natuurlijk ook wat. Dan gaan we laat naar huis,
soms om half twee.
_,.
T
Jan Staats.

.Oí..P, WAT WAREN

WE NAT! H!;

Op een vrijdag fietsten mijn broer en ik naar Zuidlaren,
toen er opeens een regenbui vergezeld van hagelkorrels losbarste.
V/at een noodweer! ! !
- ••
V/e waren kletsnat, maar we fietsten maar door en achteraf zei ik:
Hadden we maar even geschuild, dan waren we niet zo nat geweeste
Dus het was ook wel een beetje onze eigen schuld.
Ineke Hamming.
DE

AVONDVIERDAAGSE.

Ik loop nu voor de vierde keer mee. Als je alle vier dagen
meeloopt, krijg je een medaille of een cijfertje. Ik ben é
én dag
ziek geweest, maar ik krijg toch wel een cijfertje.
De laatste avond krijgen de meeste kinderen bloejpen,
maar als ik bloemen krijg dan
breng ik ze vlug naar huis en
. ••,!('..
ga me daar verkleden..- Ik moet
dan meelopen met.de. Marjorette.B omdat het de laatste avond
ÍS.
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Het is weer gauw vakantie. Dát komt mij.. goed van pas, want
dan heb ik alle ti.jd.rom mijn-verzameling'oorlogsmatoriñaT ^ult"
te breiden. En dán kan je ook zwemmen in het meer en spelen ïïL<B'Gandere kinderen.. En na 'de vakantie ga ik naar de M.A.V.O. waar
ik weer ongeveer 4 jaar mijn kop
kapot moet werken. Maar eerst gaan
we nog met meester kamperen in Leek.
!T.Jfcii
- - - • gfc
Wö brengen dan misschien een bezoek
aan het Speelgoedmuseum en hét Rijtuigmus e urn,-.
Ik zal deze school missen met alles
_j , . ... i derop en deran, behalve meester Boes
want die h e erft me veel te veel
tweetjes laten maken, "^og twee andere jongens van de 6 klas gaan
naar de IVL'.VO n.l. Jan en Bert. Michiel' gaat naar Groningen, die
is van plan heel geleerd te worden Nou ja, we zien wel hoe het
loopt.
(voor het laatst ) Henk Sants.

i
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(we zullen je stukjes missen in de SCHOOLKRANT, Henk)
NAAR DE GOUDEN LEEUW
Het comité defilé-Koningin had alle kinderen, die mee hadden
geholpen Zuidlaarderbollen te verkopen uitgenodigd voor een middagje in de GOUDEN LEEUW. Twee disc-jockeys draaiden plaatjes,
je kon dansen en men. Van Swieten draaide een film van de deelnemers aan het défilé. Ineke .en ik hebben een plaat gewonnen. Incl:
een van Jessy Queen en ik van Houseband. Bij het dansen ging
Ronald bumpen met Ineke en Boudewijn gleed over de dansvloer.
Boudewijn en Ronald wonnen allebei een T-shirt.
Greet je Ruben.

OOK

DIT

IS

MIDLAREN
(van onze vaste rubriekschrijver)

REACTIE
Wat nu? Denkt de meester, dat de leden van de oudercommissie met een trap op hun nek door Midlaren gaan zeulen om de
hoogte van de zonnebloemen te meten? Nee, daar zijn heel andere
methoden voor. Hij moet maar meegaan als het zover is, dan zal
hij zien hoe we dif'zonnebloempje" wassen.
xxxx

XXXX

xxxx

METING
Gemeten, op 't Heiveen een zonnebloem in wording. Hoogte
alreeds 35 cm. Dat gaat goed! ! ! ! ! !
o o o 0 o o o
GEZIEN (met

eigen

TE

:

KOOP

ogen)
kakelverse sla, onbespoten eieren,
jonge aardappelen
of i. d.
kwaliteitsprodukten
(zeg maar Loes)

— .

NIET

.

.-

bij

Mevr. Stouthamer! !

, — . — . —

GEZIEN
De Nederlandse driekleur bij de. school op nationale feest-

dagen. Ligt dit aan de vlag, aan de stok of aan de hijser?????
(antw.: Er is bij Gemeentewerken een nieuwe vlaggemast in bestelling. )
- - 0 0 O 0 0 - -

VLIERBESSENLIMONADE
Recept:

(gezonde "drank"

voor M i d l a a r d e r s )

^lyyyyy

15 - 20 .--öp één emmer water (==..+ 12 liter)
daaraan toevoegen 2 in plakken gesneden citroenen
en 1 kg (in heet water) opgeloste suiker
dit alles één nacht laten staan! ! !
daarna zeven.
Koel serveren,
(het proberen waard)
0

0

0

( vraag aan samensteller:

0

0

0

0

0

0

Is deze drank houdbaar tot Nieuwjaar?

KRUISWOORDRAADSEL.
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Boudewijn Tinge.
Horizontaal:
1. kleurrijke vogel
7. asem
8. dieren, die op mensen lijken
9. uitgave
10. eerstvolgende
11 . broedplaats ;-.,
13- kilowatt
14. verbrande turf
15. een werk verrichten
17. doctor
18.- vruchtbare . plek in
woestijn
19. vensterglas
20. besmettelijke ziekte
Vertikaal:

•JjJJÍU/Jy

Oplossingen kunnen op school ingeleverd
worden. Vergeet niet je naam bij de
oplossing te vermelden! ! ! !
... . .

2.
3.
4.
.5.
6.
8.
12 .
15.
15a.
16.

alvorens
eerste kwartier
vrucht
kaarsenstander
lekker hapje
uitroep '
-• •
bol met slagroom
troetelnaam
onder andere
onecht

OPROEP
De 4 e , 5 e , en 6 e klas gaan 21, 22 en 23 juni kamperen
in Leek. Nu komen we nog 4 luchtbedden te kort. „•
V/ie in Midlaren wil zijn luchtbed hiervoor afstaan?
Graag bericht voor maandagavond 7 uur bij A. Boes.

