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VAKANTIEROOSTER ( om te bewaren) 

De vakanties voor het komende schooljaar zijn als volgt 
vastgesteld: 

HERFSTVAKANTIE 

KERSTVAKANTIE 

VOORJAARSVAKANTIE. 

PAASVAKANTIE 

HEMELVAART 

PINKSTERVAKANTIE 

ZOMERVAKANTIE 

17 

23 

17 

24 

4 

15 

1 

okt. 

dec. 

febr. 

maart 

mei 

mei 

juli 

t/m 

t/m 

en 

t/m 

en 

t/m 

t/m 

21 

6 

20 

31 

5-, 

19 

14 

okt. 

jan. 

febr. 

maart 

mei 

..mei 

aug. 

Wilt U met het plannen van Uw vakantie zoveel mogelijk rekening 
houden met onze schoolvakanties? Alleen om bijzondere redenen kan 
worden toegestaan, dat het kind de school verzuimt! 

OUD-PAPIER 

De oud-papier actie op 17 aug. heeft opgebracht-3160 kg à 

5 et = ƒ 158,—. Dank voor Uw medewerking. 

De Oudercommissie. 

CONTACTAVOND 

Woensdag 26 en donderdag 27 oktober bestaat er gelegen

heid met het onderwijzend personeel over Uw kind te praten.. El

ders in de schoolkrant vindt U een rooster afgedrukt. V/ilt U zich 

hieraan zoveel mogelijk houden? Onderling ruilen is mogelijk en 

wanneer U beslist niet kunt komen en U stelt toch een gesprek op 

prijs neemt U dan contact op voor een andere tijd. 

OUDERCOMMISSIE 

Woensdagavond na de contactavond vergadering bij Mevr. Lamberts. 

S.A.B.D. 

Deze letters staan voor School Advies- en BegeleidingsDienst. 

De naam zegt het al: deze dienst is er om de kleuterscholen en 

lagere schole::, te adviseren en begeleiden. Een van de dingen waar 

de dienst zich mee bezighoudt is de individuele hulpverlening aan 

leerlingen. Wanneer de school leerstoornissen bij een kind consta-
i 

teert, kunnen deskundigen van de dienst een onderzoek instellen 

om daarna met een hulpprogramma deze stoornis proberen te verhel

pen. We kunnen niet anders zien, dan dat deze dienst in het belang 

van Uw kind werkt en hopen dat alle ouders akkoord gaan met even

tuele inschakeling van de S.A.B.D. 



NIEUWS' DORPSBELANGEN 

Zoals U allen wel' zult hebben'gezien, is de Wegenbouwmaatschap

pij GRUNO druk 'bezig met de aanleg van een riool :".n Midlaren. De Gro

ningerstraat tot Schuiling is bijna 'gereed'. De Tolhuisweg t/m Osting 

zal volgen. En daar zal Midlaren'• het mee moeten doen. De rest kan 

van: ege de hoge aanlegkosten niet-worden aangesloten. 

Een ieder,die aan de hoofdleiding woont, kan zich voolopig op 

vrijwillige basis laten aansluiten. Op den duur-heeft de Gemeente 

wel het recht om verplichte aansluiting op te leggen! .. -: 

De aansluiting geschiedtals volgt; 

• D e hoofdleiding is bij ieder perceel voorzien van een aftakking. 

Hieraan1 wordt tot aan dé. perceelsgrenzen door de Gemeente de aanslui

ting gelegd. Dus alles wat op- eigenerf gebeuren moet is voor eigen 

rekening, inclusief een vers'toppingsputje. 

Hoe zit het met de kosten? , : Men gaat het rioolgebruik belasten 
. . . 3 

naar de hoeveelheid waterverbruik per m . Dit komt ongeveer op 

ƒ 40,— • per perceel per jaar. Voor veehouders, die de beschikking 

hebben over een mestkelder zal dit geen extra bosten meebrengen. 

Ook zij zullen worden aangeslagen als kleinverbruiker, wat•dus on

geveer neekomt op ƒ 4 0 , — per perceel. L"! 

Bestuur Dorpsbelangen. 

VERKOOP TONEEL ! ! ! 

De toneelvereniging T.O.M.I. gaat op z a t e r d a g 22 okt. 

om 1 uur ' s middags haar vroegere toneel' verkopen. 

Belangstellenden kunnen een .half uur van te voren de vloer, bokken, 

enz. enz. bezichtigen bij het huis-van de heer 'Goulmy , 
'f • * 

Huttenweg 6, Midlaren. Voor wie een stuk écht hout wil kopen een 

unieke kans!!!!!!! • • .. 

Tevens maken wij van de gelegenheid gebruik U mede te delen 

dat de jaarlijkse uitvoeringen van T.O.M.I.- zullen worden gehouden 

op 25 en 26 november 1977. U komt toch' ook? 

. ... , Bestuur . T.O.M.I. 
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FLORALIA 1977 

In september is er een feestje gemaakt. Alle kinderen hebben 

een bloemstukje gemaakt en naar Kremer gebragt. En toen hebben ze 

die avond gekeken van wie het mooiste bloemstukje was. 

Zaterdagmiddag maakte de vader van Ineke Hamming de prijzen bekend. 

Toen hebben we spelletjes gedaan, sjoelen, ballengooie)b enz., en 

we hebben ook drinken en ijs gehad. 

En toen het afgelopen was heeft mijn 

moeder ons opgehaald. Het was een 

mooie middag. 
Henk Schuiling. 

En 's avonds was het voor de grote mensen. Er waren behoorlijk 

veel. Er waren oxiknog veel kinderen. Greetje Ruben had met ballen-

gooien een prijs. Zij was de eerste die 

avond, die alle bussen er afgooide. 

Dat lukte mij niet. En Annemarie Kanon 

had een prijs bij de flipperkast. En ver

der waren er nog veel mooie dingen. 

Janneke Kremer. 

VolledigeVijst prijswinnaars: 

'• BL 

J 

CISSUS 

FUCHSIA 

VLIJTIGE 
LIES 

GERANIUM 

VAREN 

COLEUS 

BLOEMSTUKJES 

1. R. Kanon-Koning 
2. T. Tinge-Sants 
3. J. Hovenkamp-V.Wijngaarden 
4. Jannie Kanon 

1. A. Schans-Kanon 

1. K, Kanon-Nieborg 
2. R. Schuiling-Vrijs 

1. J. Hovenkamp-V. Wijngaarden 
2. R. Schuiling-Vrijs 

1. R. Schuiling-Vrijs 
2. H. Kremer-Kwint 
3. K. Kanon-Nieborg 
4. S. Kruims-Stoffers 
5. J. Schuiling-Emmens 

1. R. Schuiling-Vrijs 
2. Mevr. Hes-Wolters 

1. T. Steenhuis-V. Diggele 
2. L. Boes-Meek 
3. T. Steenhuis-V. Diggele 
4. J. Schuiling-Emmens 
5. K. Kanon-Nieborg 
6. I. Goulmy 



VRIJE INZENDING: 1. A. Schans-Kanon 
2. A, Schans-Kanon 
3. K. Kanon-Nieborg 
4. H. Kremer-Kwint 

( Mevr. A. Schans-Kanon wint voor de tweede keer de 
wisselbeker ) 

WIE HEEFT DE LANGSTE 

kinderen: 

1 . 
2. 
3. 
4. 
5. 
6.: 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

Ineke Hamming 
Annelies Niehuis 
Bert de Swart 
Joke de Swart 
Bruno Bouchier 
Boudewijn Tinge 
Roelof Lamberts 
Martijn Vos 
Esther Vos 
Janneke Kremer 
Jan Kruims 
Albert Kruims 
Ronald Boes 
Geert Venema 
.Christina Venema • 

3.76 
3.62 
3.45 
3.39 
3.35 
3.15 
3.05 
2.88 
2.78 
2.50 
2.21 
2.10 
1.60 
1 .50 
0.95 

ZONNEBLOEM? 

volwassenen:. 

1. Marcus Lokhorst 
2. Thomas Tinge 
3. Jan Jaap Hamming 

- 4. Gies' Lamberts 
5. Stouthamer 
6. Piet Kanon 
7. W, Schans 

3.55 
3.31 
3.31 
3.11 
2.79 
2.48 
2.46 

En was er niet een zekere Goulmy, 
die zei een zonnebloem van 3.60 
in de tuin te hebben staan? Maar 
ja, je moet je natuurlijk wel aan
melden om mee te doen. Of was dit 
zonnebloemlatijn????????? 

BLOEMSTUKJES (klassen .1,2 en 3)' BLOEMSTUKJES (klassen 4,.5 en 6) 

1, Annelies Niehuis 
2. Richard Hogenberg 
3. Luchien Haayer 
4, Bert de Swart 

1 . Ronald Boes 
2. Janneke Kremer 
3. Boudewijn Tinge 
4. Jan Staats 

C0LEU3 (klassen 1,2 en 3) 

1 . Roelof Lamberts 
2. Annelies Niehuis 

VLIJTIGE LIES (klassen 4,5 en 6) 

1. Henk Sants 
2. Ronald Boes 
3. Ineke Hamming 

GEHOORD... 

dat de man van juf, oftewel Gies, heel handig is in 

het maken van weefraampjes. Namens de handwerkmeisjes: BEDANKT ! 

dat de toneelvereniging T.O.M.I. radeloos was toen zij 

hoorde dat Bas Hollander in het ziekenhuis was opgenomen. Hij zou 

n.l. een nieuw toneel bouwen. Maar zoon Roelof bracht redding. 

Hijheeft het zaakje prima geklaard. Dat zit wel goed, Bas en 

beterschap ! ! ! 



FLORALIA-TENTOONSTELLING 

Hier volgt een financieel overzicht van de beide laatste 

floralia-tentoonstellingen, zodat U enig idee krijgt hoe onze flo-

ralia reilt en zeilt, '-' :*• -•• 

FLORALIA 197.6 

Verkoop stekjes ƒ 319,— 

Opbrengst floralia-
avond " 736r50 

Inkoop stekjes ƒ 351,— 

. Prijzen. .;.. " 446,30 

•J.Kremer(traktatie kin
deren + verteringen) " 102,75 

.Batig Saldo. " 155,45 

ƒ1055»50 •ƒ1055,50 

FLORALIA' 1977 

Verkoop stekjes 

Opbrengst floralia-
avond 

—-t-
ƒ 393-, 75 

" 739b60 

Inkoop stekjes ƒ 410,25 

Prijzen . "519,75 

J.Kremer(traktatie kin
deren + verteringen " 117>75 

Batig Saldo " 85,60, 

ƒ1133,35 ƒ1133,35. 

. '. 

De penningm.esse 

VOOR DE EERSTE KLAS. . 

De eerste klas kan al zelf een lesje maken. Alle .1 klas-

sers kunnen dit lezen en aan vader en moeder voorlezen, 

k e e s e n m i e p hafah s oh o o 

de b> us op d e . ka >, 

p> lm z i l o p d e . y 7 s 
• 

o ü ¡m e h ik hûo i - c k • h uS 

ft e e s e b hn 'ep op i e w/'p , 

¿j e hn <-/ o k -f «^ ?, ¿7-



DIERENDAG 

Toen het vier oktober was mogten wij dieren meenemen. Toen had 
ik twee witte marremottjes meegebracht. 
En ze liepen aldoor onder de kast. En toen mogten we tekenen. 
En toen gingen we dieren knippen. 
Mijn marremottjes hebben in de kast 
gedrukt en geplast. Er was een poes 
die was van luchien. Er was een c'aviea 
die was van bruno. Er was nog een 
moeder marremot en kleine marremottjes. 
En een ge it. 

Annelies Niehuis. 

*¡rs* 

DIERENDAG 

Ik heet luchien. Ik heb mijn poes meegenomen. Mijn poes lag in 

de kast. En toen had hij een bloem omgegoot. En toen ging hij. agter 

de kaffia aan. Mijn poes lag in mijn vak te slaapen. Toen spilde hij 

met een klos garen. Toen sprong hij op mijn tafel. En toen spilde 

hij met mij. En toen sprog hij op de grond. 

Luchien Haayer. 

Z.G.V. 

Ik ga voor het eerst naar gymnastiek. Wij deden apekooi. 

Wij legden groóte ringen op de grond en een brug en een gymnastiek-

bank en een matras. En nu begint het. Wij gingen nu tikertje doen. 

-j W\[ * Ik zat in het klimrek. 

Ik was zes keer getikt. 

Richard Hogenberg.. 
• 

' . 

SCHOOLZWEMMEN 

We gaan weer voor het eerst naar zwemmen. Ik heb nu twee keer 

zwemmen. Ik heb schoolzwemmen en gewoon zwemmen.met andere kinderen, 

Annemarie heeft al diploma a en b. Goed he? 

Ik hoop, dat ik zo een diploma 

L 

haal. 

GEDICHT 

bruno boucher. 

die zei een smoes 

er was eens een koe .. 
die zei boe /Z\ j\ 
toen kwam er een poes l^V^S/V f % f 

Annemarie Goulmy 



GEDACHTEN 

Opdracht aan de vierde, vijfde en zesde klas: SCHRIJF JE GE

DACHTEN MAAR EENS OP PAPIER, ••'-• "•' 

Hieronder het resultaat: V' L-' • '••'• • ., -. . ,. 
"'• • ' '•• • • • ••• . • • . . .... • 

Esther Vos": Ik dacht : "HOe-zal ik dit. opstelletje maken?," Ik dacht 
en dacht. Tenslotte vond ik wat ik moest opschrijven. Toen ik hét 
wou opschrijven was ik.hét al weer vergeten. ík. dach^^ "Wat eën 
stomkop ben ik toch". Ik kon maar niets ; 
vinden. "Dat wordt niets",-'dacht ik.•'• 
Nou, dan maar, niets op het papier. 
Dat vond ik.-óbk .niet leuk. Gelukkig ;•• •-, 
had ik eerlijk Opgeschreven wat ik 
dacht. En dat is dan mijn opstel
letje. 

Greetje Ruben: Ik denk terug aan de bruiloft van Clara en Alwie. 

Het was erg mooi. Eerst moesten we naar.de kerk., want hun zijn 

R Katholiek. Daar werd het-huwelijk ingezegend. Door een Engelse 

.-pater of priester, dat was een familielid. 

Daarna gingen wij naar een. café.' Daar Was 

het erg.mooi. Rita en ik gingen met het 

eten naast elkaar zitten. Toen moe'sten 

wij bidden: Onze Vader, die in den hemel 

zijt. Uw naam worde geheiligd enz. 

Voor en na het gebed tik je het kruis- * -

';In naam van de Vader, de Zoon en de Hei-

*'t lige Geest , Amen.- ... 

Na het eten werd er ' gedanst.' Rita en ik'deden ook-mee. Om een uur 

of twaalf 's avonds- kregen we kadetjes met kaas 'ó'f vlees. -Daar

na gingen we naar- huis en slapen. .' / . 

Boudewijn Tinge: Mijn gedachten zijn al een-'paar dagen bij de 
Zuidlaardermarkt. En ook bij de kermis. Dan 'gaik^zeker .̂ .„keer . 
in de botsautootjes. Bn ik doe ook 
tien of twaalf keer aan de gokauto
maten mee. En natuurlijk ga ik in 
het reuzenrad « De schiettent is. 
ook wel.leuk. En ik ga'in de ketel
wals. Maar het'mooist van allemaal is 
de spooktent. Als de zweefmolen er 
is, ga ik daar ook in. En meer valt 
er niet te beleven. 

Ineke.. Hamm ing: Ik ga nou mijn gedachten eens opschrijven. Ik t .; 

denk nou aan Boudewijn, want die trekt hele gekke gezichten. En ik 

denk aan Vera, want die kan heel mooi schrijven. En natuurlijk aan 

de kermis. En nou denk ik: ik wou dat de klas een beetje stiller.. . 

was en ik heb zin om mijn kauwgom op té eten . Zal ik het doen? 

0,vT 
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En-i-k vind..het. vervelend, -dat Ronald en Jampie. steeds naar de tijd 

vragen.„En.ik wou wel eens weten of meester mijn naam ook opgeschre

ven heeft. Ik zal even gaan kijken, nee, gelukkig niet, ..dat ont

brak er ook nog maar net aan. 

En Geert zit me aldoor na te doen. 

En ik denk aan mijn tekening, die 

aan de muur hangt. Ik vind hem 

best mooi, al zeg ik het zelf. 

En Ronald fluit'naar Janneke. 

Oei! Oei! En ze lacht maar. Bou

dewijn is klaar met zijn opstel 

En nou denk ik: ik stop er mee! ! ! 

(§>\ü ^o*W</| 

JK y 
yyß 

AA 
/ 
L y \ 

Jan Staats: Ik denk aan half vier. Dan gaan we appels jatten. Ik 

en Martijn en nog een paar. En dan gaan we ons ziek eten in appels 

ƒ J 

' y\( /• V £ £ -. 
. y*y/y * yy 

m/ 

Er zijn zure en zoete, die zijn het 

lekkerst. Dan ga ik naar huis, naar 

boven. Dan ga ik platen draaijen. 

Dat is mooi. Ik weet niet meer. 

( Appelbomenbezitters,U weet nu wie 

U in de gaten moet houden ! ! !) 

Axv'/s' —-' " 
Haiis "v/d Vlis: Ik denk aan of ik het hier leuk zal hebben en aan 

de Zuidlaardermarkt, die over een week zal komen. Wat zal ik daar 

doen? Wat zal .daar te zien zijn? rhhk'" ?/ V'-.-V^^^. 

Zal ik het leuk hebben? Ik weet d*V-••" j^á? ^ 

niet of ik het leuk zal hebben. 

Hoe zou je dat nou kunnen weten? 

NIEUWE LEERLING 

Ik heet Jan v/d Heide. Wij woonden eerst in Wierden. 
En ik ben in Anloo geboren. V/ij hebben ook in Hoogezand gewoond, 
Daar heb ik op de kleuterschool en de grote school gezeten. 
Nou wonen wij De Bloemert no 10 . Wij wonen daar omdat ons 
nieuwe huis in Vries nog niet klaar is. 
En de nieuwe mensen moeten er 21 oktober in. 
Mijn vader en ik gaan soms naar Vries toe. 

. 

Jan v/d Heide. 



INTERVIEW. 

We zijn eens met z'n tweetjes naar Ity Hoving gestapt. Ze 

woont aan de' Groningerstraat in .het 'Gasthuis. Ze vindt het er 

leuk. Matthijs, haar zoontje, vindt het er ook mooi. Trouwens 

ik zou er ook best willen wonen. .Ity en Matthijs eten macrobio

tisch en we wilden eens weten of dát wel iekker is. Ity vindt het 

erg lekker. We vroegen haar wat ze allemaal- atib 

Ity: Een maaltijd bestaat uit graan ( bruine rijst, boekweit, 

tarwe, gerst enz.) in water gekookt; groente gestoofd- in olie 

om smaak en vitamines te bewaren; bonen, of peulvruchten en 

zeewier. In zo'n maaltijd zit alles 

wat nodig is voor je lichaam. Een re- • • 

cept kon Ity ons niet geven, want ze kon 

het. boekje niet vinden. V^Wf 

We zeiden, dat we het vlees misten in 

haar opsomming* Vlees eten we niet 

zei Ity. Het is niet nodig om vlees' te eten. Wij gebruiken ook erg 

weinig melk, kaas*; yoghurt enz'. Plantaardige produkten zijn beter 

voor een mens dan dierlijke produkten. 

Annemarie en Dieneke. 
' -j 

VERLAAT VERSLAG KAMPEERSCHOOLREIS 

.. . Vlak voor. de vakantie zijn we op schooreis geweest naar Leek. 

Daar hebben we gekampeerd op de camping Westerheerdt. Op de heenweg 

moesten we de tramrails in Leek oversteken. Mevr. Tinge wou net 

zeggen je moet recht over de rails gaan, maar het was al te laat, 

ik lag er al. Een auto stopte en die bracht mij' naar een dokter. 

Hij zei, dat het niet erg was en deed rood goedje op de plek. Toen 

we weer buiten stonden zagen we dat we dicht bij de camping waren. 

Er stonden vier tenten voor ons klaar, die de oudercommissie had 

opgezet ( met heel veel gepas en gemee't, red.) We hebben er twee 

nachten geslapen. Overdag trokken we er op uit. We zijn naar 'het 

Rijtuigmeseum inLeek geweest en hebben ook nog een ritje in een 

klein treintje gemaakt. Ook hebben we een fietstocht naar Roden 

gemaakt om het Speelgoedmuseum te bekijken. Verder hebben we nog 

•>&*&>, gezwommen in het prachtige zwembad 
Tnp ,*«*r3•-

JI\ "bV v a n Leek , we zijn naar de midgetgolf-
I ~*~"~ ••- -.-jtxé-Zj / 

(BZz&j/ baan geweest en hebben gevist in het A JS0 geweest en neceen gevií 

säteÔjp*5 Leekster Vaartje. Meester en Mevr. 
1 bw* —">••-*, r ••' r 



WAAR BLIJFT MIJN ZUIDLAARDERMARKTGELD? 

Ik schrijf op, hoeveel geld ik mee mag nemen naar de Zuidlaarder-

markt (zie plaatje) Ik weet nog niet, waar V '>vjV 

ik mijn geld aan ga besteden. Ik wil eerst 

eens zien, wat er allemaal op de Zuidlaar

dermarkt is. Als ik dat gezien heb, weet ik 

het vast wel. -, .. TT 

Esther Vqs. 
(¡y$ $0 — ' 

Mijn Zuidlaardermarktgeld blijft op de markt of op de kermis; 

daar is het ook altijd mooi. De botsauto's. is het 

leukste wat er is. De draaimolen is mooi voor 

kleine kinderen, geef mij het reuserad maar. 

Dan is het geld zowat op of niet want ik neem 

wel meer dan tien gulden mee. 

Egbert Sijbring. 

hl 
/ij Qt>l-\ 

mee.. /J/^A^]% ^ Ä ^ 
• M h y i p - , 

• ^y-f/fxf 
En ook in het kalipsó. hw^/7/w 

•• , . y y . . ^ h ^ ¿ ? ^ . - -
y Berenabtaats. 

Ik neem 14 gulden mee 

Ik ga in de botsaut 

Ik ga naar de Zuidlaardermarkt. 

Ik ben er voor aan het sparen. 

Boudewijn Tinge en ik hebben 25 gul

den gevonden vorig jaar met de markt. 

Dat mogen we nou delen. Elk 12 en b. 

Ik probeer om 15 gulden te krijgen, 

dan kan ik drie keer met 5 gulden 

• Roelof Lamberts. 

Ik gebruik, ongeveer 15 gulden. Ik ga eerst even over\ 

de markt lopen, dan weet ik ook waar ik mijn geld\aan\ 

besteed. Ik gebruik ongeveer 4 gulden aan de botsauVi 

to's en 2 gulden aan gokautomaten. Hopelijkis de' \ 

spooktent er ook. Er is natuurlijk nog wel meer. 

maar dat is veel te veel om op te schrijven. 

Boudewijn Tinge. 



Tinge loofden geldprijzen uit, maar niemand ving ook maar het klein

ste visje. We hebben lekker eten gehad. Gekke dingen kon je ook be

leven. Op een morgen werden we om 7 uur wakker van geschreeuw. 

We staken onze hoofden buiten de tent. En wat zagen we? Michiel 

en Henk Sants waren al aan het tennissen . Maar het was prachtig, 

ik hoop dat we er het volgend jaar weer heen gaan. En ik wil graag 

Mevr. Tinge en onze meester bedanken, dat we dit konden doen. 

Annemarie en Dieneke. 

KRUISWOORDPUZZEL 
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(bedacht door Boudewijn Tinge.) 
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Al/l ! 

Oplossingen kunnen in de bus 

op school worden gedeponeerd!!!! 

.1. Koninklijke Militaire Aca
demie. 

3. Poes 
5. Buffet 
6. Niet goed meer 
.7. Vader van vader 
8. In verband met 

10 . Been' 
11. Deze maand 
12. Bitter spul 
13. Van streek 

Vertikaal: 

1. Rabat 
2. Hoofd v.e. klooster 
3. Omroep 
4. Voertuig 
9. Dier(tuinvernieler) 
10. Belasting Toegevoegde 

Waarde. • ' 
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ROOSTER CONTACTAVONDEN op woensdag 26 en donderdag 27 oktober, 

Klassen M. Lamberts-Vonk 

WOENSDAG DONDERDAG 

7.10-7.20 

7.20-7.40 

7.40-7.50 

7.50-8.— 

8. 8.10 

8.10-8.20 

8.20-8.30 

fam. Haayer 

" V/d Heide 

" Niehuis 

" Goulmy 

" Boucher 

" Venema 

" . -.''Hogenberg 

7.10-7.20 

7.20-7.30 

7.30-7.40 

7.40-7.50 

7.50-8— 

8. 8.10 

8.10-8.20 

M. de Swart 

fam. Sijbring 

" Schuiling 

" Vos 

De Jonge 

Schimmer 

Steenhuis 

. Tf 

Klassen A. Boes 

WOENSDAG 

7.10-7.30 

7.30-7.40 

7.40-7.50 

7.50-8.— 

8. 8.10 

8.10-8.20 

8.20-8.30 

8.30-8.40 

fam. Staats 

Mevr. Sants 

fam. Kruims 

" i. Kanon 

" Venema 

" Hamming 

" Kremer 

" Tinge 

DONDERDAG 

7.40 V . 50 

7.50-8,— 

8. -8J0 

8.10-8.20 

8.20-8.30 

fam, Sijbring 

" Schuiling 

" Vos 

" Boes 

" Lamberts 

HERFST / ,,. 
A 7/ ' y y 

/ . 

\ 'b 
y, 

V ƒ 

W 

Herfst, herfst, herfst is weer gekomen 

Daar komt de wind, hij rukt aan alle bomen! 

Alle blaad'ren vallen, de takken worden kaal! 

V/ij trekken onze jasjes aan, allemaal ! ! ! ! 

f/r ,k h 

iï> 
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NIEUWE LEERLINGEN 

Mogen wij ons even aan U voorstellen. Wij gaan voor het eerst 

naar de lagere school en zitten dus in de eerste klas. Tekenen'kon

den we al, maar.nu kunnen.we ook al een beetje lezen en schrijven; 

Daar zijn we erg trots op. Hier zijn we: 

boom 

Yi 

(y V 10 

tâboÀ 

^jCin-ya^ v 

y-y-hy 

wam 

7 __J 

Mdhhke 


