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ZOMERVAKANTIE 2 juli t/m 13 augustus. 

DUD-PAPIER 

De oud-papier aktie op maandag 18 juni heeft opgeleverd 
3470 kg. à f. 0.C5 = f. 173,50. Toch yöer mooi meegenomen. 

ZUEMUEDSTRI3DEN 

Op de traditionele zuemuedstrijden van de Buitenscholen 
gehouden op 29 juni, de laatste schooldag, wist Boudeuijn Tinge 
voor Midlaren beslag te leggen op een 3e prijs bij de schoolslag en 
een 2e prijs bij de borstcraul. Prima gedaan Boudeuijn. 
De beker, beschikbaar gesteld voor de snelste estafetteploeg ging 
dit jaar naar De Groeve. Midlaren eindigde hierbij op de 4e plaats. 

FILM 

Terwijl de hoogste klassen in het Bosbad zuemuedstrijden had
den werd voor de laagste klassen door de heer Schimmer de film 
vertoond, die hij gemaakt had van hun schoolreisje. Als toegift 
draaide de heer Schimmer beelden van de vakantiereis, die hij en 
zijn vrouu afgelopen voorjaar naar Togo in Afrika hadden gemaakt. 
De kinderen hebben zeer genoten. 

P.T.T. 

Bruno Boucher behaalde een rpijs bij de rpsteluedstrijd 
uitgeschreven door de P.T.T. ter gelegenheid van de opening van 
het nieuwe postkantoor te Zuidlaren. Bruno zelf vertelt hierover op 
een andere plaats in de krant. 

SCHOOLREIS KLASSEN 1, 2 en 3. 

29 mei De grote dag voor de kleine leerlingen. 

Dit gevoel hebben ze, de leerlingen van Duf, Hun dag, zij gaan 
met schoolreisje, alle aandacht is zo'n dag op hun gevestigd. 

Het begint al bij school, ze uorden nog eens ueer door moeder 
gebracht. 

De gezichtjes stralen van vreugde en emotie's. 
Dan komen de auto's van de oudercommissie, nu begint het, 

iedereen krijst en vliegt „ik hier in, ik hier in". Bedachtzaam en 
overtuigend pakt Juf haar fluitje en deelt ze mede in uelke auto 
ze moeten. 

Toeterend verlaten de auto's nu hun vertrouwde omgeving, de 
school, de moeder en het dorp Midlaren. 

Voor het eerst „de uereld in" naar het veenmuseum Barger-
Compascuum. 

De kleine 'armoedige veenhuisjes, de kerk en de school met 
het „meestershtes" maakte een geueldige indruk op hen. 

Hier-van daan hebben ue pannekoeken gegeten in Hillechies-hoeve 
te Odoorn. 

De speeltuin in Drouuenerzand en het natuurhistorisch museum 
hier, vonden ze vanzelfsprekend ook prachtig. 



De Cotale kosten van deze reis kuamen uel boven_.hunbei.gen.. . 
inbreng, maar gelukkig is de schoolkas van dien aard, dat dit geen 
moeilijkheden opleverde. 

En U ueet het de schookas komt van de opbrengsten van oud-
papier en de Floralia. 

5 De kinderen zijn U allen zeer dankbaar uant ze hebben ook dit 
jaar ueer een onvergetelijke reis gehad. 

De secretaris 
v.d. oudercomissie. 

D 0 R P 5 N I E U U S : 

ROMMELMARKT - MIDLAREN op zaterdag 2B juli a.s. 

plaats; op het Pleintje van Mechanisatiebedr. Hollander. 

Door de Zeskamp commissie en het V.V.V. is besloten een Rommel
markt ..'te..organise ren om de onkosten te dekken die de Zeskamp- " 
spelen ieder jaar met zich meebrengen. 
De netto opbrengst blijft appart voor deze jaarlijkse gebeurtenis 
beschikbaar. 
Uij nemen aan dat iedere Midlaarder uel het één of ander op zolden, 
of uaar dan ook, heeft staan, dat voor dit doel gegeven kan uorden. 
De veruachting is dat veel mensen van buiten Midlaren naar deze 
rommelmarkt komen, dus allemaal de zolden op. . . 1 

Q.ok kan men uaardevolle vooruerpen inzetten voor een basisbedrag, 
dus hetgeen men er voor wil hebben. 
Het bedrag hierboven, de uinst,gaat dan in de Zeskamp pot. 

Het bestuur van het V.V.V., de heren Moesker, Hollander, 
Schuiling, v.d. Pauvort en Schimmer, gaat de ophaaldiensten 
verrichten, herkenbaar .aan de bel of scheepstoeter op; 

vrijdagavond 20 juli 
vrijdagavond* 27 juli 

Geef gul 't is voor een goede zaak.' 

19.00 - 21.00 uur. 
19.00 - 21.00 uur. 

O.K. Hamming 

ZESKAMP - MIDLAREN «p zaterdagavond 11 aug. a.s. 

H0U0 DEZE AVOND VRI3JJ *"," 

De Dorpsfeestcommissie (nu slapende) - Zeskampcommissie en' V.V.V. 
hebben in het verleden besloten om de Midlaarderzeskamp jaarlijks 
te laten turugkeren, uaar.alle dorpsgenoten uarm mee kunnen instem
men . . . . 
De uitvoering van dit gebeuren doet de Zeskampcommissie onder 
auspisiën v.h. V.V.V. 
Deze zeskamp belooft een grandioos spektakelstuk.te uorden. 
Dezelfde uijken als verleden jaar uorden ueer uitgenodigd hieraan 
deel te nemen. 
De uijkhoofden ontvangen hierover nog nader bericht. 

J.K. Hamming. 

http://boven_.hunbei.gen
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Spel O Mobiel in Midlaren: 

Op de zeskampdag 11 augustus • 
vanaf 's middags ± 3 uur tot de aanvang van de zeskampspelen. 

Deze Spel 0 Mobiel, éen uagen, uaarin veel spelen op sportgebied
zijn ondergebracht, komt 11 augustus 's middags om + 3 uur naar 
Midlaren. 

Midgetgolf-Skippieballen en nog veel meer, kan uorden gedemonstreerd, 
alle vragen op sportgebied- kunnen hier uorden gesteld. 
o.a. de heer Boes zal hierbij ook aanuezig zijn om uitleg van het 
één en ander te geven. 

O.K. Hamming. 

BRIEF VAN MINISTER PAIS aan g e m e e n t e b e s t u r e n en " s c h o o l b e s t u r e n : 

O n d e r u e r p : • 
Bevordering deeltijdarbeid in het kleuter-geuoon lager en 
buitengeuoon lager onderuijs. 

Een van de maatregelen die ik in het Actieplan 1978 heb voorgesteld 
om te komen tot meer evenuicht tussen vraag en aanbod op de arbeids
markt van onderuijsgevenden in het kleuter-, lager en buitengeuoon 
onderuijs, is het bevorderen van deeltijdarbeid. 
Door het scheppen van meer „part-time" functies is het mogelijk dat 
via herverdeling van de beschikbare arbeid meer uerkloze leerkrach
ten in het arbeidsproces uorden opgenomen. 
Naast arbeidsmarktoveruegingen is het bevorderen van deeltijdarbeid 
in het onderuijs ook om andere redenen geuenst. In dit verband zou ik 
in de eerste plaats uillen uijzen 'op de, uit de emancipatie-gedachte 
voortvloeiende behoefte aan „part-time" uerk. 
In de praktijk blijkt dat van de beschikbare „part-time" banen in 
het onderuijs het merendeel uordt bezet do«r vrouuen. 
Omstandigheden maken het de vrouu-en met name de gehuude vrouu-
vaak onmogelijk om verplichtingen aan .te gaan voor méér dan enkele 
uren per dag. 
Uil men vrouuen eep kans geven Hp een plaats in het arbeidsproces 
dan zullen er meer „part-time" banen beschikbaar moeten komen. 

In de tueede plaats zou ik uillen uijzen op de groeiende behoefte 
die bij delen van de beroepsbevolking leeft om „part-time" uerk 
te verrichten teneinde tijd en gelegenheid te hebben om naast de 
beroepsuerkzaamheden meer aandacht te besteden aan andere activi
teiten . , 
Herverdeling van arbeid kan, naar mijn mening-, bij uitstek aan de 
verlangens van de betrokkenen tegemoet komen. 

Het zijn deze elementen die voor mij aanleiding zijn om mijn 
streven naar deeltijdarbeid in het onderuijs onder Uu aandacht te 
brengen. U immers heb de mogelijkheden om „part-time" functies 
te scheppen in handen. Door Uu medeuerking kan uorden bereikt dat 
onderuijsgevenden die nu uerkloos zijn ueer aan de slag kunnen, 
dat vrouuen in„part-time" functies kunnen gaan deelnemeq aan het 
arbeidsproces en dat de uerknemers in het onderuijs in de gelegen
heid komen om, in een mate die overeenkomt met hun individuele 
verlangens en behoeften, zelf te bepalen hoeveel uren ze. uillen 
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uerkerv, p.n. hoeveel uren ze .aan andere activiteiten zouden uillen be
steden.» •>••' . - » 
Ouist . het. schoolonderui js heeft, door .de uijze uaarop het is georga
niseerd, goede mogelijkheden om. tot 'deeltijdarbeid te komen. 
Het is dan ook daarom dat ik een dringend beroep op U doe om deel
tijdarbeid in Uu scholen daadwerkelijk te bevorderen. 

U.G. de minister van O.en U. 
Dr. A'. Pais. 

Zoals blijkt uit bovenstaande brief propageert de Minister het schep

pen van nog meer part-time betrekkingen. 

Part-time betrekkingen bestonden al voor diegenen, meest onderuijze-

ressen, die een aantal taakuren overnamen van het hoofd der school, 

al naar gelang de grootte der school. 

Een andere mogelijkheid, die nu door de Minister aangestipt uordt 

is het verdelen van een "volledige betrekking in tweeën. 

Een.ueek telt 9 schooltijden (=-9 halve dagen) » De meest gunstige 

splitsing zoU zijn 5 en 4 of 4 en 5, dus in het eerste voorbeeld neemt 

de ene leerkracht de maandag, dinsdag en uoensdag en de andere de 

donderdag en vrijdag of volgens voorbeeld tuee de een maandag en 

dinsdag en de ander uoensdág, donderdag'en' vrijdag. 
:Daar de indruk bestaat, dat vrij veel Onderwijsgevenden, vooral ge-

trouude onderwijzeressen, een dergelijke deelbetrekking ambiërem, 

wordt de gemeente- en schoolbesturen, gevraagd deze deeltijdarbeid 

daaduerkelijk te steunen, te meer, omdat op deze uijze een bijdrage 

geleverd uordt aan de' dreigende werkeloosheid bij het onderuijs. 

Het .gemeentebestuur van Zuidlaren heeft ten aanzien, van dit probleem 

advies -, gevraagd • aan de Schoolraad en de Schoolraad speelt het door 

naar dé leerkrachten en ouders van de diverse scholen in de gemeente. 

Nu vragen uij aan de ouders om door middel van bijgevoegd formulier 

hun gedachten hierover kenbaar te maken. Het is de bedoeling, dat U 

een principe-Uitspraak doet, dus dat U daarbij denkt aan alle scho

len in Nederland en niet alleen aan de. school in Midlaren. 

Hoofdgedachte bij .het bepalen van' Uu standpunt zou kunnen zijn: 

ik vind het vervelend als mijn kind les krijgt van tuee onderuij-

zers(essen), het maakt niet uit of ik zie er voordelen in. 

Let uel, wanneer U voor bent béte&ént dit niet, dat nu overal in 

het land bij elke vakature een deeltijdfunctie zal ontstaan, maar 

dat dit eventueel mede in .overweging uordt genomen... 

Het formulier kan na de vakantie worden ingeleverd op school. 

, : A• Boes. 

•-.•-
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KAMPEERSC.HOOLREIS van de klassen 4, 5 en 6. 

DIENEKE 

ANNELIES 

BOUDEWIJN 

We zijn met de klassen 4, 5 en 6 met schoolreis 
geweest naar Witterzomer. Heenreis zijn we hier 
langs gegaan: Slootsbergefa, Zeegse, Oudemolen, 
Taarloo, Baloë'rveld, Balloo,Deurze^ Asserbos en 
Witten. Tussen Balloo en Deurze hebben we een 
rustpauze gemaakt. 

Toen we in Assen waren, wist meester de weg niet 
meer. Er kwamen een mevrouw en een meneer langs. 
Daar heeft meester het aan gevraagd. 

Bij de tenten gekomen, pompten we de luchtbedden 
op en legden hierop de slaapzakken. We aten eerst 
ons brood op(als we dat nog niet op hadden) 

Janneke Kr. :Toen alles klaar was, gingen we naar het verkeers
park. We mochten twee keer in de auto's rijden en 
twee keer in het treintje. 

ESTHER : Ik wist niet wat een verkeerspark was, maar toen 
ik daar kwam zag ik het al. Het was n.l. een soort 
park met allemaal wegen en een brug, een parkeer
plaats, een stoplicht en alles wat je in het echte 
verkeer ook hebt. En daar moest je met een auto en 
de groteren met een vrachtwagen rijden. Dat was 
prachtig. In het midden van het park stond een 
verkeerstoren, daar stond een verkeersagent 'in die 
alles zag........ Nou ja, alles .... 

BEREND : Op 6 juni zijn Martijn en ik naar de kantine geweest 
We hebben een heleboel gekocht: chips en 4 blikjes 
sendie gekocht. Er zat 20 % aan bier in en 80 7° 
aan limonade in. 

ROELOF 

BOUDEWIJN 

EGBERT 

BOUDEWIJN 

JANNEKE KR 

De tweede dag gingen we naar de TTbaan en we gingen 
gelijk door naar Hooghalen. Daar zouden we de Kien
stobbe bekijken, maar die was gesloten. Toen hebben 
we brood gekocht en zijn naar een bos gegaan. Daar 
was een zonnestelselroute. Nou mensen kinderen we 
hebben uren gesjouwd. Toen aan het eind stonden 
radiotelescopen, een heleboel. 

Toen liepen we door naar het monument van Wester-
bork, een bunker met een gebroken tramspoor er voor. 
Dit was de plaats waar in 40-45 de Joden gezeten 
hebben in 32 gebouwen onder streng toezicht. 
We liepen langs het natuurpad terug naar de fietsen 
en aten 100 m verderop ons brood. 
Toen gingen we weer naar de tenten. Voordat ik het 
vergeet ze hadden er ook een leuk zwembad, maar ik 
ben er niet in geweest. Er was ook een lekkere 
douche en in de cantine hebben we van meester zijn 
centen gevoetbald. 

De laatste dag zijn we naar het Oudheidkundig museum 
geweest. Het wagenwiel gezien dat door de heer De 
Swart gevonden is en de Goudschat van Beilen en .. 
te veel om op te noemen. 

: Terug bij de tenten begon het te regenen, We hebben 
goulashsoep gehad. Toen ging het via Assen, Balloo, 
Rolde, Anderen en Gasteren terug. 
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VERSLAG VAN HET SCHOOLREISJE VAN KLAS 1,2 EN "3," ' " 

door Riohard Hogenberg: 

Schoolreisje ; \ . 

s'Morgens om 10 minuten voor 9 waren er al kinderen bij school die 
met schoolreisje meegaan. 
De auto's waren er toen ook. Juf zei in welke auto je moest. 
In de auto van meneer en mevrouw Schimmer moesten: Albert, 
Anthony, Henry, Bruno en Richard; En in de auto van mevrouw Haming 
zaten: Marion en nog een paar meisje. •' 
Toen gingen we op weg naar Borger Öompascuüm. 
Om 10 uur waren we daar en liepen naar de kassa, juf betaalde de 
juffrouw van de kassa en toen konden we naar binnen. 
Eerst gingen we naar de speeltuin daar, we háár de glijbaan met een 
paar kinderen. De glijbaan was lekker, we gingen er snel af. 
Dan weer erop en eraf glijden. Dat deden we een poosje. 
tóén- gingen we naar een schomelboot,. dat ging ook lekker. 
toen zei juf: wat Borger-CompascuUm. betekende¿ . , 
Toen volgden we de route. •• 
Bruno wou zijn vinger in het plantje zonnedouw stopen en laten 
verterren, maar het stond nog niet in bloei. 
We moesten over een bruggetje met moeras er omheen. 
Toen gingen we wat drinken en kregen een koekje. 
Toen gingen we naar het Kerkhof. 
Er was een kruis bij waarop geschreven was: 
De onbekende pionier. 
Er waren nog meer kruisen en.graven in het 
Borger-Compascuüm. 
Toen gingen we verder naar het dorp. 
De huizen waren van turf en steen en plaggen op het dak. 
Toen kwamen we bij de school. 
Toen gingen we naarde film kijken dat was mooi. 
Toen de film af was gelopen gingen we naar de auto. 
We gingen naar Odoorn panekoeken eten dat was lekker. 
Toen nog even'met de bal spelen. Toen gingen we naar Drouwener-
zand. Daar was een grote speeltuin voor de kinderen. -' 
Na eeh poosje gingen we in èen treintje rijden. 
Twee rondjes maar. Daarna gingen we in de moonwalk. 
Een poosje later gingen we wat drinken, toen we dat ophadden 
gingen we naar natuur en dierenpanorama.' 
Dat was leuk opgezette dieren, schelpen, vlinders, stenen, boten 
van dieren. Een poosje later gingen we. naar huis. 

. Einde 

_ƒ' 
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HERINNERING --\<*. 
— v;'--—-.b° '-"'yy -.z/szy— --•-••-•tà,j*!<-..-> 

Ik herinde.mij dat ik een keer boompjes verplant had. En dat 
was 15 weken geleden. Vandaag heb ik ook een boompje geplant 
in mijn tuin. En ik hoop, dat hij jaren leeft met de andere 
boompjesJ 
Ik had in bos een lang boompje geplukt, ik had het in mijn 
tuintje ne ergeplant. Toen ging hij slap ?~.f\ 
hangen. En ik ging met de anderen naar * fíTqfy/ 
schoolreisje en kwam weer terug van .'Vy f 
schoolreisje. En ik dacht, dat het dood b \ | 
was. En jahoor het was dood.En ik heb het jj 
boomje er uit getrokken en weggegooid in • .-N_,::::_~— 
het gat. einde Luchien Ha'ayer . 
WIELERWEDSTRIJD 

Ik ben 21 juni naar een wielerwedstrijd geweest. De baan 
lag om allerlei voetbalvelden. Het was een uur fietsen, het 
was.erg leuk. Alleen in de slotfase kwam er een valpartij. 
De man die viel had zich erg geschaafd aan zijn bovenbeen. 

En zijn armen bloeden erg. Er werd 
gauw een ziekenauto opgebeld en daar
mee moest hij naar het ziekenhuis. 
De man die viel heette Berend Casemier. 

. Martijn Vos 

TERUGBLIK 

Gelukig is het zo ver dat. ik van school af gaat. Dat vint 
ik vijn. Maar ik moet nu een verhaal schijven voor de school
krant. De meester heeft ons een onderwerp gegeeven. Over de 
afgelopen jaren op school. 

' Toen ik op school kwam vond ik het leuk. Maar toen een 
half jaar voorbij was toen kreeg ik het er moelijk mee. 
Het rapot was nog relijk, ik geen gelukkeg over. Na de verkan-
tie zat'ik in de tweede klas. Dat ging nog. Ik geen toen net 
over.'In de derde klas daar bleef ik ziten. 
Voor de tweede keer geen ik over naar de vierde klas. Daar 
kreeg ik ander taal. Gelukig ging 
ik over naai* de vijvde klas. 
En nu ga ik van school af. 
Dit ferhaal is geschreef door 

Albert Kruims. 

( spoor dè fouten op ) ^^J / ^ 
Een handige zet van Albert! ! ! ! /7%ft wJ\ ' 

nun i m \ JJLÍ1L 

^ w ^ 

RAADSEL 

Ik ben van een tien meter hoge trap afgevallen en het deed 
niet zeer. Hoe kan dat? 

Henk Schuiling. 

• eejix e%BJ.ee ep do puoq.s y[j_ 



-9-

ROEL EN DE DRAAK (slot) 

Maar Roel, die niet alleen brutaal maar ook dapper was zei 
tegen de mensen: " Ik ga!!" En hij ging bepakt en bezakt,On
derweg begon hij een deuntje te fluiten, totdat: de griezel
grot zichtbaar werd. Hij ging' al langzamer lopen en ruste bij 
de grote eik uit.Toen wachtte hij tot het donker werd.' Na een 
poosje hoorde hij klagelijk huilen. f/\ 
Roel bibberde niet. Integendeel,' hij / | .^V \, 
had medelijden mét dat iets-, dat in .. / ' -"" . j 
de griezelgrot zat te huilen. Hij /]/ ... _/... / 
sloop naar binnen en zag een draak / ¿?V v ¡̂ /'b 
met twee kleine draakjes waarvan • //</-- - • fz/Z/f £/// r Z 
een zijn poot had bezeerd of ge- / /Vr-r--:V' 
broken was. Roel ging naar de gro- • 'T^' 
te draak, die zat te huilen omdat „die niksvoor zijn jong kon 
doen. Roel zei in zijn eigen taalf "Zal ik jouw jong weer be
ter maken?" En ja'hoor, de draak verstond hem en zei: "Ja, 
maar hoe kom jij hier?" Roel zei: "Mijn vader en moeder zit
ten hier gevangen". "0 ja", zei de draak verdrietig.tegen Roel 
" dan'wil je zeker je ouders vrij hebben. "Ja", zei Roel en 
de draak deed het. Toen verbond Roel dè jonge draak en een 
poosje later was alles achter de rug. Roel en zijn Vader en 
moeder gingen terug naar het konijnedorp en ze leefden nog 
lang en gelukkig 
* Draken verstaan konijnen. 

Annemarie Eranon 

SPORTDAG 

Woensdag 20 juni was het sportdag. De kinderen van klas 
1, 2 en 3 gingen met de bus. De anderen gingen met auto's. 
Er deden vier scholen aan mee De groeve,Zuidlaarderveen, 
Schuilingsoord en Midlaren. Het begon 's morgens om een uur 
of half tien. De kinderen uit de eerste klassen deden spelle
tjes waarbij je punten moest halen. Wij moesten hoogsringen, 
verspringen, hardlopen, kastiebal werpen, grote bal werpen 
en een behendigheidseis doen. Je kon diploma A, B, Cf D, of 
E halen. E haal je bijna nooit. Dit keer was er niemand met 
diploma E. De Jongens moesten alles verder', hoger-en harder 

'j/, doen. Op onze school haalde 
Vy-'- Esther het hoogste diploma 

een D, Annelies had een A en 
.•bV de andere meisjes een C. 
//' Aan het eind was er nog een es-

--—7 tafette hardlopen van de scho-
/-jr4 len tegen elkaar. De Groeve 

f/%~J was eerste, Schuilingsoord 
f/f tweede, Zuidlaarderveen1^derde 

en Midlaren' vierde. Daarna kregen vie nóg een ijsjeën toen 
weer naar huis. 

Janneke Zandberg. 
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HET LAATSTI 
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NIEUW-S-VOOR DE VAKANTIE 
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A 

eerste klas: 

MARGREET: 

Cf VJ 

' ; i ; 
/ 

mijn vader heeft 'een kipenren ge maakt'. 
er zit een haan in' en twee kippen. 
en mischien konijnen en kraaien, nou 
komt u dan. u kunt het vinden 
groniger straat 27 midlaaren. kinder boerderij 

•¿yi 

\ 
(¡) 
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.'ƒ.;' CHRISTA: _ * 
'"/, henry is siek,een hij ligt in bed, 
//> een hij is al lang siek,een hij 

1 ligt al lang in bed,een hij spilt 
\ ock een klein betje,een hij heeft 

ook een krukje bij sein bed staan. 
{dag henrij een dan gaan wij naar school. 
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•OLGA: 
in de voorege school krant stond dat het af gebrande huis 
ge ktcht was door boucher, en nu is er al heel veel gebeurt. 
de rieiool licht al en er zijn ook al stenen en zant. 
en mijn vader heeft ook al een heele boel bomen ge schilt. 
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onse poes heeft jongkies ge kreeg-
en. en ze doen verstopertje. 
de poesen dronken bij de groóte- • 
poes. en bert heeft een slinge-
rtouw. 
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HUIB : 
toen we de avond vier daagze gingen lopen 
zo wat met de hele klas van juf 
we ginen 4 x 5 lopen 
en op het laatst 
kreegen we de miedeius 

• ïf 

Ai 

\, rm v WA : 
ss f " vV^i 't 

d p <=jL, 'br~ v »-,, 

i'ji (¡ru 

« W-s*. 

7«p 



^yyy* ~ ~ -%-r^k 
yyyy 

Bij de avond 4-daagse: ^f^/'í 
Dank aan: Roelie Schuiling, mevr. Schimmer en dhr. V ^ V 
Stouthamer, die als leiding hebbenbgefungeerdb -ft' / \ 

, . de tweede klas 
'ALBERT SCHIMMER: 
ik en mijn mceder hebben 30 en 40 kilometer gelopen 
mijn moeder 30 en ik 40 kilometer gelopen. 

7k Q /^yi/i/yr^dyl/yy-' 
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..-W/j ti h Vi j-f v V y !i ff i v.' H ¡: '> n JE ANE T -HAAIJER : 
Mijn'»pa, die heeft een '.papegaai . 
En een grote hok met mussen en 
nog veel meer andere soorten. 
En nog een grote hond die wodam 
•heette . - -
En opa die had nog een kleine hondje 
die had hij verkocht. 

••jqf'iifi: ffî) 

«'*y / -

• >• f 
y/)-7/ 
- " I '. V 

\ 

A 

^ 

b . . , / . 
rb ')^/ 

Affl 

MARION NITTERS: . r ^ <> 
mijn fiets.is naar-de fietssçmaker 'want de traper "is '\V/A 
er af. de traper moet er.weer op. . f/c I 
de fiets moet je dinsdag ophalen, maar je moet .helemaal Vp\"' 
daar. heen lopen, daar staat ook een tendem. I. .< 
hij woord heelemaal opgeknapt, 
dag fiets. : 

. uit 

MARINKE STEENHUIS: 
Dinsdag 14 juni kwamen de kleuters op school. 
Mirte Steenhuis .en Nol Goulmy, en Andries Schimmer, 
En ze hadden een boekje gemaakt. 
En we'hopen dat ze zich na de vakantie bij'ons 
thuis zullen voelen. 
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jjí'HET L'AATSTE^NIEÜWS"VOOR DE VAKANTIE (ve rvo lg ) , ^ 

bij' kotneeres 
En ik kan dit 
En ik kan dan 
Ons--huis heet 

cv 
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ANTHONY DE JONGE: 
V/ij hebben een nieuwe huis gekogt. Nu kom ik voor het 
laats in de schoolkrant., we wonen straks midden in 
Zuil.aren. we wonen tegenover- de bibliotheek en vlak 

en ook vlak bij de bank.' • 
jaar wel tien keer naar de zuilardermarkt. 
elke dag naar de kermis. 
Hoekom. We hebben het op. een donderdag 

fekogt in maart. In het huis is het heel mooi. r zit boven in.de batkamer een dubele wasbak in. 
En de bad zit er ook al in. 
De kamers boven zijn bijna klaar. De keuken zit in 
het huis. En ik krijg.een speelkamer met een televisie 
er in. Er ziten twee wonkamers. Maar er zat een muur 
tussen. Maar mijn vader heeft hem weggekapt. 
Nu is het een heele grote woonkamer. 
We. hebben een eiken keuken. Er zit een ronde wasbak in. 
En er zit een afzuigkap bij. En een wuinkelder bij. 
voor het huis is een grasveltje. : . .-.--. -'.•'••-' 
En er zitten twee schuur.en.. "'• . « . 

tot ziens allemaal. •. 

derde k las : 
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ANJEMARIE GOULMY: 
Ik woon in de caravan. 
En zondag gaan we meestal 
weg. ... 
En weetje waar heen naar 
Duitseland. ,. 
En toen zijn we twee keer 
agterelkaar gegaan. . • 
De erste keer naar een 
kasteel en de tweede keer 
naar een sprookjeshof en 
een paar sprookjes kenden 
we niet.. 

SWART 

BRUNO BOUCHER: 
!De popenkast. 
'14 mei hebben met Juf 

Christe . 
de popen-

-Albert zijn Vader gaat de 
.aaste dag een filem draairipiocht hebben. 

mei neDoen we 
1 haar klas bij 'de 
!lijke school naar 
|kast gekeken. 
| In hetverhaal ging het om 
.wat je met je handen kan 
'doen en dat je wel eens een 
I handje hulp nodig had. 
jEn toen lag er een ei en 
i daarin.zat een helpende 
hand en de koopman had aan 
'drie poppen tegelijk het 
ei verkocht en daarom maak
ten ze ruzie wie het. ei 

Hans had een 
van ons schoolreisje en 
van alberts vader zijn 
vakantie, op schoolreisje 
was ook een glijbaan 

heel leuk. waa 

spin in 
dille Ivrouw 

ridee. s'ochtends zou Mevrouw 
'dille de hand hebben,s'mid-
idags zou de mol hem krijgen 
eh s'avonds de heks. 
Mevrouw dille gebruikte de 
hand voor het huis schoon 
houden, de mol om hem vast 

houden 
het bed van 
te leggen. 
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HENRY NITmERS: 

A- \àk ; \ , ; ¡V. -, 
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••--- b ^ M y y b ' b 

Ik ben met mijn vader naar de t.t. geweest. 
De 500 c c . ging het hardst. Wil Hartog deet ook mee."" %-
Wil Hartog werdt derdes. En ik bsn 'om half vij-f._o.pge- '\\ / 
staan omdat we toen naar de t.t. moesten. 

RICHARD HOGENBERG: 
Speldag: 
Op 20 juli op het voetbalveld te zuidlaarderveen. 
Op dat sportveld deden we spelletje. 
De spelletjes werden door klas 1,2,3, gespeeld. 
Na de spelletjes kregen we wat drinken + een ijsje. 
En daarna keken we naar de estafette. 
Daarna gingen we naar school,juf gaf ons de kaart 
waarop stond hoevel punten je had. 
Richard Hogenberg had het meeste punten, zijn punten 
aantal was 71. 

tot zover het laatste nieuws! Sy?Us <V 4- - r- fV r/7ffyfzfy''y/^r777jkffë 
. . - • ^ / r z p ^ ^ ^ r - b f t f V v ^ b b b 

,yV ip /yf^rr^fr^T^f/Sf// >-cfyy/ W V ̂  
• •'SÍ/f<'\ (vlEen g e d i c h t van Annemar ie Goulmy: uy i 

Er was eens een meisje 
En haar naam was lij s je 
En lijs je luste graag een.... 
Maar ook graag een radijsje, 
En als ze ijsjes zag...... • Q. 

. dan schoot ze in de.... "--.Vf'/V ) 
y 
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'• < De PTT in Zuidlaren organiseerde een opstelwedstrijd 
voer de schooljeugd, ter ere van de tpening van het 
nieuwe postkantoor. 
Bruno won een prijs, en vertelt hoe dat ging: 

V 

I 
IA) 

Een opstel »ver de PTT 

's 

* I Op een maandag vroeg juf de derdeklassers of ze een 
V ƒ , opstel over de P^T wilden maken, maar juf wist niks. 

• Maar t»en 'schoot haar iets te binnen, we hadden een 
tijd geleden uit ons taalschrift een opstel gemaakt 
over meneer de vries de direkteur van een dierentuin. 
En.toen gingen we dat over schrijven, want in dat opstel 
kwamen telegrammen in voor. En vrijdag kwam er bericht 
dat ik een-prijs gewonnen had en dat ik s'middags om 
half twee in café weiten werd verwacht. Dus ging ik 
daar s'middags met mijn moeke(nou moe!) daar naartoe. 
Toen we binnen waren gingen we aan een tafeltje bij 
twee andere kinderen zitten. Toen werden ik en de twee 
andere jongens op het. toneel geroepen door meneer 
Bloemendaal-Bos en toen kregen we een spaarbankboekje 
en voor de school was er een boekenbun van 25 gulden. 

Bruno 
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- PUZZEL VOOR KLAS 1 en 2. ' 

Vul de woorden in. V/elk woord lees je bij de pijl? 

ARMEN 

DOKTER 

KIJKEN 

RODE 

KINDEREN 

GENOEG. 

MEVROUW 

GEZICHT . 

MAZELEN 

OMDAT 

OPGEBELD 

LACHEN 

KRIJGEN 

DRINKEN 

ONDERZOEKT 
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PUZZEL VOOR KLAS 3. 4. 5 en 6 

HORIZONTAAL 

. 1 . . 
3. 
6. 
8 . 
9 . 

.11 .. 
1 3 . 
15f 
17. 
1 8 . 
19.-

. g roo t w a t e r 
r o o f d i e r 
wat j e e t e n k u n t 
m o t o r r a c e s 
t e l w o o r d 

. l i e f m e i s j e 
r a a r 
h o g e r o n d e r w i j s 
v a d e r 
g e z i c h t s z i n t u i g 
v i s s o o r t 

VERTIKAAL 

1 . 
2 . 
4 . 
5. 
7. 
9. 

1 0 . 
1 2 . 
1 4 . 
1 6 . 
1 7 . 

t e l w o o r d . 
l e g t de k i p 
v r i e n d j e v a n S i e n 
h a l t ! ! ! 
bezem 
g r i e z e l i g 
h a l s 
m e i s j e s n a a m 
. s t u k h o u t 
ook z o n d e r k 
r i v i e r i n I t a l i ë ' 
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