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VAKANTIEROOSTER
De vakanties voor het komende schooljaar zijn als volgt
vastgesteld:
HERFSTVAKANTIE

16

Kerstvakantie
VOORJAARSVAKANTIE
PAASVAKANTIE

25

HEMELVAART
PINKSTERVAKANTIE
ZOMERVAKANTIE

23
9
24
A

2

okt.
dec.
febr.
april
mei
juni
juli

• t/m
t/m
t/m
t/m
en
t/m
t/m

20
5
27
17
25
5
13

okt.
jan.
febr.
april
mei
juni
aug.

Wilt U met het plannen van Uw vakantie zoveel mogelijk rekening
houden met onze schoolvakanties? Alleen om bijzondere redenen kan
worden toegestaan, dat hst kind de school verzuimt!
OUD-PAPIER
De oud-papier aktie op 30 aug. heeft opgebracht 3550 kg à
3 et = ƒ 106,50. De volgende aktie vindt plaats in de eerste helft
van november. Bewaart U het papier tot dan?
IJSVERENIGING MIDLAREN
De IJsvereniging is blij met de subsidie, die de Gemeente heeft
verstrekt om water uit het Meer op de baan te pompen. Door een drastische huurverhoging was het niet meer mogelijk de baan op de oude
manier onder water te zetten.
Voor de nieuwe watervoorziening is nodig een buis van het kruispunt
Gro. str. - Tolhuisweg tot het sportveld. De greppel hiervoor
dienen we zelf te graven. Dit zal z a t e r d a g
4 nov. gebeuren. U helpt toch zeker ook mee?
Ja, doen! !!!!!!!!!
Het Bestuur,
FILM DORPSFEEST MIDLAREN
Het dorpsfeest van de afgelopen zomer is door iedereen als een
groot succes ervaren. Deze zonovergoten dag is vastgelegd op een
film, gemaakt door een filmclub uit Veenhuizen.
Wij stellen een ieder in de gelegenheid deze grandioze dag nog één
keer te beleven bij Café Rest. "DE HUNEBEDDEN" en wel op dinsdag
31 oktober voor de wijken 1-2-3-4-5 en de afdeling Zuidlaren en
op woensdag 1 nov. voor de wijken 6-7-8-9-10.' Aanvang 20.15 uur.
Tevens is hieraan een gratis verloting verbonden.
Ook kunt U nog foto's bestellen.
Tot ziens op de filmavond
De Commissie.
SCHOOLKRANT
Op verzoek van de Dorpsfeestcommissie krijgen alle inwoners
van Midlaren deze keer een schoolkrant. Wilt U in het vervolg elke keer een schoolkrant ontvangen, dan kunt U een abonnement nemen
voor ƒ 4 , — per jaar. U ontvangt dan 4 schoolkrant jes.

FLORALIA

1978

Zaterdag 30 september word voor de elfde maal een Floraliatentoonstelling gehouden. Deze keer niet zoals gewoonlijk bij
Café "DE HUNEBEDDEN" , maar in de school i Het aantal bezoekers
was er niet meer en niet minder om.
's Middags werden de prijzen aan de kinderen uitgereikt terwijl
er veel spelletjes gedaan werden, waarbij voor elk kind een prijsje viel te behalen. Er werd enthousiast gespeeld, of was het enthousiasme van de jeugd iets te groot, want er sneuvelden twee
ruitjes.
's Avonds konden de volwassenen de tentoonstelling bezoeken. Vele prijzen werden uitgereikt. Het einde van de avond was gepland
op tien uur, maar het enthousiasme van voorzitter Hamming kende
geen grenzen. Hij bediende het rad van avontuur en hij liet Juf
V/d Linde steeds nieuwe prijzen aandragen. De avond zou en moest
meer opbrengen dan het vorige jaar.
Nieuw was deze keer ook de inzending van culinaire werkstukken.
Er waren twee afdelingen gecreëerd n.l. bakprodukten en koude schotels. Zeven inzendingen was het resultaat en het leuke was, dat
de inzenders hun produkten beschikbaar stelden als prijs. Bedankt
"warme bakkers" en "koude koks" ! ! !
Op de Floralia was ook een tentoonstelling van foto's van het
Dorpsfeest. Deze foto's konden besteld worden.
Hoewel onze voorzitter nog best even door wilde gaan, kwam er tegen half elf toch een eind aan der e geslaagde Floralia.
PRIJSWINNAARS:
: 1. L. Korringa-V
2. Roelie Kanon

GERANIUM
BEGONIA

1. Mevr. Nijman
2. Mevr. Nijman

FUCHSIA

1. Mevr. Hes
2. K.Kanon-Nieb.

CISSUS

1. L.Boes-Meek
2. T.Tinge-Sants

VRIJE INZ.

1', D.Scheper-Lamb.
KAMPIOEN
2. D. Scheper-Lamb.3". A.Schans-Kanon

BLOEMSCHIKKEN

1.
2.
3.
4.
5.
6.

VLIJTIGE LIES: 1. K.Kanon-Nieb.
2. R.Schuiling-Vr.
KINDEREN(klein)

KINDEREN(groot)

FUCHSIA

1. Annelies Niehuis
2. Jeanet Haayer
3. Huib Boes

BLOEMSCHIKKEN

1.
2.
3.
4.

WIE

HAD

DE

Mevr.- Ten Houten
Mevr. Stouthamer
Mevr. Tinge
Mevr. Boes
Mevr.Goulmy
Mevr. Boes

BL0EMHuib Boes
Richard Hogenberg SCHIKKEN
Olga Boucher
Bert de Swart

LANGSTE

1.
2.
3.
4.

Annelies Niehuis
Annemarie Kanon
Albort Kruims
Boudewijn Tinge

ZONNEBLOEM?

VOLWASSENEN:
1. E.S. Veenstra
2. D. v/d Veen
3. M.de Swart

KAAPS
: 1'. Ronald Boes
VIOOLTJE 2. Boudewijn Tinge
3. Roelof Lamberts

KINDEREN:
3.58 m
3.49 m
3.35 m

1. Ronald Boes
2. Huib Boes
3. Dieneke Schuiling
Roelof Lamberts

2.75
2.60
2.45
2.-45
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DE EERSTE KLAS
Er ie weer een nieuwe eerste klas dit jaar.
Op de bladzij hiernaast zie je de zelfportretten van alle
eersteklassers.
Dat zijn: Huib Boes
Joke de Swart
Olga Boucher
Margreet Lamberts
Christina Venema
En de volgende bladzijden zijn door hen geschreven en getekend,
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HEHÏST
Juf v.d. Linde sohreef een versje op uit het boekje "HES3?ST"
van Rie Cramer.
De tekening die er bij hoort hebben we ook,in de schoolkrant gezet;
die kun je dan zelf kleuren.
PADDESTOELEN
Dag paddestoelen mannetjes,
Mevrouwtjes en meneertjes!
-^:
Wat sta je grappig in het rond;
Ik wed, je komt pas uit de grond
In vers gestreken kltertjes!

*

Maar als ik straks naar huis toe ga,
Dan krijg je vlugge voetjes;
D&a.dans je rond, dan dans je maar,
Dan knik je laohend naar mekaar,
En sohudt je rooie hoedjes.
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DE TWE2DE KLAS

De tweede-klassers hebben allemaal iets geschreven over de herfst:
Marinke Steenhuis :
in de herfst
in de herfst vallen de blaatjes van de bomen en dan worden de blaatjes geel bruin
oranje en de boom gaat dood
en in de herfst worden spinnen geboren
en die spinnen zijn heel klein

n/'nastMirJïe.

Anthony de Jonge: "•••

Johan Sijbring:

herst

herst
het herst begint in 21 september
de jonge spinnetje komen uit de
lijf van de moeder spin maar
dat gaat niet want ze gaan weg

¡°hrfi

het herst begint in 2ii september en dan begint te regenen,
en da waait het of er komt
miesghien storm,
of? omwir en dan gaat het soo
bomenre dom en ook dliksem

hA/ThOA/y

Jeanet Haaijer

Albert Schimmer :

herfst

herst een spin

de bladeren vallen van de
bomen af. en de blaaderen '
gaan ve kleuren.en de spenenen gaan een
spenewepen maaken. •
en er moet vliegiejes in de
spinewep. en de spennenen
gaan de vliegiejes op eeten,

in de herst zijn er heevel
speenen en die gaan van de
mooder of en ze gaan aan een
huis hanen en dan fliezn ze
weg en .het is uit maar het is
niet uit maar ik weet het niet
ik zal maar veder gaan.
en de spin komt op een boom
maar noe is het wel uit.

-r

aX^u

Vtâsruit

De tweede-klassers hebben ge zamenlijk een brief aan juf Lamberts
geschreven. Marinke zette he t op papier:
lieve juf

.... - •

wij hebben een leuke floralia gehad, en de spel-le-tjes gingen goed.
maar albert deed steets meneer kremer na. en er was een ding en
daar zat gaas op en daar was een stok bij en die stok moest door
het gaas. maar als die stok het gaas rakkte.dan ging er een belletje
en dat belletje deed trrrrrrrrr en dat ding heette elektrische willem. en de punten gingen tot zestig en toen was elektrische
willem afglopen. en we zijn weer voor het eerst naar het zwembad geweest-met de bus en we moesten met plankjes zwemen en na
die tijd mochten we nog even spelen.
dag juf ! ! !
vem de tweede klas ! ! !

-V 6
DE DERDE KLAS
Ook de derdeklassers.schreven een brief aan juf Lamberts:
Bert de Swart:

K-?m*2

b" :

liefe juf lammbers
het is leuk in school hoor
jmmm^;^
wu hebben zwemen gahad
het gin goed het was lekker water
ik heb ook los geswomen
ik durv bijna op mijn rug swemen
lo.s hoor maar ik ver zuip bijna
maar antony heeft beejemin
in een watersloot gego-oit
maar girt zei dat hei'dat moost'doen
en beejamin was aan het gilen en gilen
en antony liep snel weg
maar girt schop en schoop en hij
gin belrend naar juf.

ms

%

^y/f/fjfJ

WLM
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Bruno Boucher :
Lieve juf Lamberts-

"

wij zwemmen weer in het instruktiebad en ze hebben nu ook zo'n plat
ding waar je op kan. en toen gingen Marinke en Albert en Anthony en
Olga, en ik daarop en toen kiepte hij om en wij zaten er allemaal
onder.
toen het floralia was was er ook een elektrise machine die heette
elektrise Willem.
en er was een stok bij met allemaal witte dingetjes en op de machine
zat gaas en er onderop een pop met twee ogen en die ogen waren
lichtjes en dan moest je de stok er door doen en als je het gaas
aanraakte dan ging er een bel en dan gingen de ogen branden.
En Olga had de derde prijs met bloemschikken.

o
Richard Hogenberg:
Lieve juf, Lieve juf Lamberts.
Hoe gaat het met u,
Met ons gaat het heel goed.
negenentwintig september was het foraalija in Midlaren.
Met bloemschikken winde huib de 1 eerste prijs^/richard de 2 tweede
prijs, en oiga de 3 derde prijs.
/ / '
5 oktober gingen we zwemen in het instruktiebad.

A V

/ s
/ /
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y/f z v-
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Annemarie G-ouiny:

v

v

lieve juf lamberts.
Hoe gaat het er mee? goed ja goed zo.
Bij borde-veld is agter een wei een heele groóte en daar is een
paard en die loopt daar agter in die wei zit een paard en die noem
ik floortje en dat paard is naw aan mij gewend.
Maar juf hoe vind juf de fruitmand mooi juf? ja vijnzo
En als d.atSr-^f'
heel erg gewent is aan mij mag ik er op rijden !
Veel groete van
w.
*
t e
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DIERENDAG
Richard :

r

y

ook daaroverV s c h r i j v e n /de d e r d e k l a s s e r s
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In de prairi is het bij de indianen nu dierenday.'

.......

Er ging eens ontdekkingsreisiger naar prairi om eens te kijken of
ze iets hadden.
Dat hij niet had
, maar hij wist niet. dat
er indianen in de buurt waren.
.
.
Hij zag een kilometer verder 12 blitzen uit de grond.
De indianen in een valkuil verstopt, en... ze namen de ontdekkings.
riger gevangen.
Ze braden hem in de kookpot voor de dieren van hun.om het was toen
dierendag. En de dieren aten de ontdekkingsreiziger op.
Ende
Bruno :
Woensdag 4 oktober dierendag

'.'

"

....

Toen het dierendag was had ik mijn kavia's meegenomen
ik had een moeder met een jong en als je die optilt begint hij
gelijk te piepen. Ik had ook een mooi hokje met een ruif en.Olga
had een jong geitje mee genomen eerst mocht hij in de klas
gelukig dat hij niet poepte later zetten wij hem buiten aan een
paal. Annemarie had een konijn mee en die heete lotje die was helemaal zwa rt.

fïl

,

Bert de Swart:
Woensdag 4 Oktober dierendag
Wij hebben de. konijnen .twee wortolts en boerenkol en een appels
gegeefen en konijnevoer dat krijgt ook gras
maar de kippen hebben geen -ei gelegt
en een nichtje van. tante riet die geenen met mij naar het wei
daar was papa bezeg met water weg te halen
zu ginen koeien kijken en het paard en toen genen wu naar de geit
en kippen en kalfen dat was het

Annemarie G-oulmy:
Dierendag

ü, fV-

De school is ingegaan.
Olga heeft een geit mee genomen.
En Christina had een hond mee genomen
En anthony had een vogel mee en
die vogel purdie.
En Bruno had twee kavijatjes
een moeder en een kintje.
En ik Annemarie had een'
konijntje een zwartje
die heete lotje.
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DE VIERDE VIJFDE EN ZESDE KLAS
EEN PROBLEEM

;

Wat is dat, een probleem ?
Het woordenboek zegt er het volgende van:
probleem = vraagstuk, moeilijkheid, kwestie...
Maar daar word- je niet veel wijzer van
Meester Boes vroeg aan de. kinderen van klas-4,5, en 6 oin eens iets
te schrijven over hun eigen probleem:
MIJN PR0BL1
Sommige kinderen hebben problemen over school :
Annelies
Niehuis

Mijn probleem is: Met aardrijkskunde. Soms wat ik niet
weet, dan moet je een streepje erneer zetten en dat vind
ik niet zo leuk. En soms als je een som niet weet moet
je op een blaadje uitrekenen of naar meester gaan. Maar soms kun
je er nog niet heen want dan zijn er teveel kinderen.

Egbert
Sijbring

Mijn probleem is dat ik wel over ga naar de m.a.v.o. want
daar is het harstikke mooi dat zegt een vriendje van mij
En die vriendje heet Henk Sants.
Een die zit al in de tweede klas van de mavo en ik hoop dat ik
die kan doen.
Andere kinderen kunnen in hun vrije tijd niet precies doen waar ze
zin in hebben, omdat de omstandigheden niet meewerken :
Martijn
Vos

Mijn probleem is dat ik niet kan voetballen, omdat ik
een zere knie heb. Ik kon niet voetballen.
Een week en 4 dagen, ik moest wel naar school.
Maar toen kon ik weer voetballen. Op 30 september voetbalde ik
men eerste wedstrijd weer.
Henk
Schuiling

Mijn fiets is stuk dat is mijn pro#lee&. Nu is alleen
mijn band niet, leeg maar mijn hele fiets is stuk
nu kan hij niet weer klaar nu heb ik gelukig een oude
fiets nu kan ik weer op fiets naar school.
Janneke
Zandberg

Mijn probleem is dat mijn pony hier niet is. Want dan
kan ik er nooit op rijden. Maar ik hoop dat het probleem gauw is opgelost. Alleen moet er nog iemand
zijn waar we ze kannen neerzetten. En dat is het grootste probleem.

Weer anderen hebben geldproblemen.....geen geld voor de Zuidlaardermarkt b.v. :
Esther
Vos

Mijn probleem is eigenlijk niet echt mijn probleem omdat
het een probleem is van: Dieneke en Janneke en nog een
Janneke en Roelof en Henk en dat probleem is..... dat
we een koper moeten vinden voor onze kastanjes. En als die ze
wil kopen voor een niet té lage prijs. Dan gaan we met al het
geld dat we er mee verdiend hebben naar de zuidlaardermarkt.
En als we een koper hebben is ons probleem opgelost.
Dieneke
Schuiling

Ik zit in een groot probleem ik kan m'n kastanjes niet
kwijt. En we zijn met een hele grote ploeg. Én daar
gaan we de zuidlaardermarkt mee op. Als we ze dan niet
kunnen verkopen ? Ja dat is nu het probleem.

Roelof
Lamberts

probleem 1 :Een keer in het jaar is er zuidlaarder
markt. En dat is zonde het moet 10 keer in het jaar
komen. Dat is veel leuker, en er moest een spooktent
bij komen.
probleem 2: Maar als dat allemaal zou gebeuren, had ik te min
geld ! ! !
Boudewijn
Tinge

Ik heb nog maar ƒ4,75 zakgeld, en dat is nog lang niet
genoeg voor de zuidlaardermarkt.
Hoe kom ik aan meer geld voor de zuidlaardermarkt.
Misschien krijg ik wat van mijn moeder. Maar dat gebeurt vast niet.
En werken kan ik ook niet. Dus dat is maar ƒ4.75 voor de Zuidlaardermarkt.
UIT

- 7 /7 Of er is geen geld om de huur te betalen, zoals in het' verhaal van:
Geert
Venema ik zit met een probleem, meener ik zit met het huur want.
ik hep gen-geld: kan ik dat leenen of niet. dat kan mischien
wel maar dan moet is eerst vragen aan de hoofdcommaris want die
is de baad. ik zaal meem wel even delen. '•
met mener rijken comirares .wilt uu wel even 'k-bom comrares..
ik kom zo meneer rijken, hij koomt er zo aan.'
daar is hij al..' dag meener 'camroris ik woou grag geld-leenen
kan dat. dat kan wel mevrouw.
En--Annemarie Kanon heeft natuurlijk weer problemen met haar geit! Vft
Annemarie
Kanon;

Mijn probleem is dat mijn geitje Minnie genaamt altijd
het kippevber van de kippen opeet omdat hij door een
heel kleiin gat kan kruipen, ofschoon hij al heel groot
is. Ik heb er al een keet* een lat voor getimmerd maar toen konden ""
de kippen er niet uit. Dat is dus mijn probleem.

Maar gelukkig zijn er ook nog mensen zonder problemen:
»

Janneke
Kremer

-..'•-

Ik heb op dit moment geen probleem, daar krijg je alleen \
maar grijze haren van.
.
•/
Dus ik kan er niks over op schrijven.-.•-. ....- "
v ft'"

WERELDPROBLEMEN . .. - -'"
Behalve dat ieder" mens of kind zo zijn eigen kleine.'of grote problemen heeft, zijn ook verder van huis veel problemen waar de mensen zich mee bezig houden.
'••."',':.
Ook daarover vroeg meester Boes de kinderen van klas 4,5, en 6
iets te sohrijven:
EEN GROTER PROBLEEM
b.v. ongelukken óf ziekte :
Annelies Niehuis:

•

Grote probleem: Bevoorbeeld als
je vader een ongeluk krijgt, of
een bekeuring.
Maar er kan ook gebeuren dat
andere mensen poliu. krijgen.

" " '
Henk Schuiling:
Een hele erge ziekte is polio
heel Nederland kan dat krijgen
Dat is al een keer gebeurt
Daar moet je voor in gespuit zijn.

Brand
Janneke
Zandberg

Een groot probleem is brand. Brand komt wel eens door
de mensen. Het is erg voor mensen als hun huis in brand
staat. Dan is het probleem waar moeten de mensen slapen
en wonen. Ook is het een probleem als èr een bosbrand is. een
bosbrand komt wel eens door mensen die 'roken en dan de sigaar of
sigaret weggooien dat is een groot probleem.

--/

ö-

Overstromingen:
Martijn Vos:
Een overstroming is een keer
in zeeland geweest..
Er zijn veel verdronken.
De hele dijk was kapot.

Dieneke Schuiling:
In Inida zijn veel overstroomingen
Er zijn al heel veel mensen aan
verdonken i Dat vind ik wel een
beetje erg hoor. Ik ben eigenlijk
nog wel wat klein voor. Om ze te
helpen.

Esther Vos:
Een groter probleem is overEgbert Sijbring:
stromingen, Overstromingen
Waarom moeten er zoveel overstrombezorgen'mensen veel problemen
ingen z i j n d i e mensen die daar
En ook veel doden. En mensen
met kinderen raken soms hun
wonen hebbeja^^en onderdak;
kinderen kwijt of als de kinderen
al groot zijn hun, hun ouders.
En dat bezorgd ook allemaal verdriet en de andere mensen die
/
veilig in huis zitten moeten een
•'Ko/VR
kollekte lopen of geven voor een
kollekte.
Behalve dat er dingen zijn die de mensen gewoon overkomen, en waar
ze niet zoveel aan kunnen doen, zijn er ook een heleboel problemen
die eigenlijk door de mensen zelf veroorzaakt worden:
Een ramp met een olietanker b.v., of oorlog...
Roelof Lamberts:
Er vergaan vaak olietankers op
zee dat is een probleem voor
De oliemaatschapij en de dieren
in zee en voor de badplaatsen.

Egbert Sijbring:
En de neutrosnbom waarom moet die
hier komen dat is toch onzin er
zijn al zoveel bom en we gaan al
allemaal ondersteboven.

Boudewijn Tinge:
Waarom is er zovee 1 oorlog,
Moet dat nou wel e cht.
Waar is er de neut ronenbom en
waarom de gewone b om of tijdbom.
En de natuur wordt hevig aangetast. Door al die gevaarlijke
stoffen. En de oli etankers
moeten toch wat di kker zijn dat
de olie er niet.zo gauw uit
stroomt door een 1 ek of als er
een gat in komt.

Annemarie Kanon :
Ik vindt het een probleem dat er
oorlog is in de wereld. Die oorlog
is zo erg dat er altijd op zijn
minst wel duizend doden komen.
En ik vind het ook gemeen dat er
in de sinaasappelen kwik in wordt
.gespoten zodat die landen die
sinaasappelen verkopen aan Nederland, Zweden, Duitsland, Engeland
(erg weinig) enz. nou niet meer
zoveel verkopen dan anders.

En dan is er nog de werkeloosheid.
veroorzaken de mensen die
nu zelf, of hebben ze het eigenlijk allemaal toch niet zo goed
in de hand als ze soms willen doen voorkomen ?
Janneke
Kremer

Dat er zo veel mensen naar Nederland gaan werken van het
buitenland. En dat de Nederlandse mensen haast allemaal
werkeloos zijn. Dat vind ik een erg groot probleem.
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