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LAATSTE- RESTJE VAKANTIEROOSTER
ZOMERVAKANTIE

7

juli

t/m

18

augustus

Het rooster voor het komende schooljaar is nog niet goedgekeurd.
Waarschijnlijk zal de zomervakantie beginnen op 20 juli 1981.
Deze late zomervakantie is een gevolg van het besluit van de regering
om de scholen een.begin te laten maken met de vakantiespreiding..
Een lange • Pinkstervakantie is in dit geval zeer wenselijk. Deze'' is
te realiseren, wanneer op .woensdagmorgen de schooltijd met een kwartier wordt verlengd. Het volledige rooster zal in de volgende schoolkrant staan, maar U bent nu reeds op de hoogte van de belangrijkste
wijzigingen.
COPIE
Mededelingen van alle Midlaarder verenigingen in de Schoolkrant
zijn zeer welkom. Dat is toch bij alle besturen bekend? Er verschijnt
4 keer per jaar een schoolkrant, vlak voor de ZOMERVAKANTIE, de HERFSTVAKANTIE , de KERSTVAKANTIE en de PAASVAKANTIE. Neemt U even contact op als U iets geplaatst wilt hebben?
OUPUPAPIER
.

De opbrengst van de aktie op woensdag
Toch weer ƒ 50

11 juni

bedroeg

ƒ 429»—

meer dan de vorige keer. U spaart toch ook mee?

Het enige, wat we van U vragen is, dat U het op de aktiedag

goed

verpakt langs de kant van de weg zet.
BIJENPRAATJE
Maandagmiddag 19 mei hadden we Philippe Boucher op school.
Een van zijn liefhebberijen naast het restaureren van oude en afgebrande huizen is het houaen van bijen. Voor de hoogste klassen kwam
hij deze middag met een"Wagen vol attributen de klas binnenrijden om
hierover een praatje te houden. Echte boéhwas werd er gemaakt en alle kinderen hebben een potje meegekregen om hun schoenen glanzend te
poetsen. Ik neem aan dat alle was intussen is opgebruikt.
Tegen het e.ind van de middag gingen we met zin allen nog naar Philippe's huís om de bijen in levende, lijve te aanschouwen.
Dat ze echt kunnen steken ondervond een bekend persoon van het groepje, die er door de bijen werd. uitgepikt,en een venijnige, steek boven
zijn oog moest incasseren. Maar dank zij een paardemiddel( betten
met gloeiend heet water) liep hij de volgende dag niet met een dik
oog rond. Weet U trouwens welke drie dingen de bijen aanslepen'?
Ja, honing,- maar ook stuifmeel en cement ( het pikkige goedje van
kastanjeknoppen) . Een fijne middag. Bedankt Philippe.

A

Een nieuw Secretariaat:
Het klinkt onbegrijpelijk dat de oudercommissie al weer zegt het
jaar loop t langzamerhand weer ten einde.
Toch is het 'waar, nog êên activiteit „ de Floralia" en in
November wordt de zaak ueer afgesloten met een ouderavond,
Ook dan is mijn ambtsperiode als secretaris van de oudercommissie
voorbij.
Noni t zal ik in mijn leven, ueer in een oudercommissie van een
lagere se hooi benoemd worden.
Een gedeelte van een leven is al voorbij en voor mij bewust
voorbij.
Het plez 1er en be langst elli ng h eb ik deze tijd echter meegemaakt.
Dire et h 1er op vo lgend staa n nieuue belevenissen en activiteiten,
zowel pri vi a Is z akeli jk wee r vo or d e deur.
Zo g aat het leven in et appe *s , jongeren zullen vader uorden en
jonge vad ers zuil en mi jn fun ctie als secretaris over moeten nemen.
Een f unetie die juist d e ko mend e jaren voor belangstellenden een
verband m et d e kl eine schole n o. a. e en actieve bezigheid kan zijn.
Het notu 1ère n van de ge spre kken en het vastleggen van de eventuele
besluiten op de b estuu rsverg ader ing, deze ueer uit te uerken, samen te
vatten en ond er d e aan dacht van de o uders te brengen, behoort tot
zijn taak •
Ook een ontspanning ligt er in opgesloten, als ik denk aan de
schoolrei s jes, het halen van oud papier en dergelijke.
Kort om i edere bezigheid heeft o Qk zijn bekoring.
Dus sta vooraan in de rij, ande rs gaat U deze boeiende baan
voorbij J t
de secretaris,
Jan Kremer.

Het leek ons een goede zaak, wanneer ruim van tevoren bekend zou
zijn uelke ouders interesse hebben voor deze functie.
Een eventuele verkiezing kan dan gerichter verlopen.
•U kunt hierover telefonisch of schriftelijk contact opnemen met
een der bestuursleden.

FLUITLES:
De fluitles, gegeven door Mevrouw 3. Meyer te Uestlaren, ata'rt ueer op
maandag 1 september; de eerste groep van 3.30 - 4.15 uur en de tweede
groep van 4.15 tot 5 uur in de srhoql.
Nieuwe aanmeldingen kunnen opgegeven worden bij
Mevrouw Meyer Telefoon: 1578.
/j¡E¡
Kosten f. 1 5 , — per maand: de laatste maandag
van de maand te voldoen, enkele malen per jaar waat
extra kosten voor aan te schaffen boekjes-,Trudy Steenhuis.
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Zeilles
't is weer maandag, dus weer : zeill.es.dag.,.. meteen na school komen al
een paar kinderen mee, de rest komt wel wat later.
Om ongeveer 6 uur gaan de eerste vier kinderen de bootjes in het
water doen'en opruigen, daarna bespreken we hoe we gaan zeilen en •
uaar de wind vandaan komt.
Brbem, .broem de motor van de rubberboot wordt aangetrokken en dan
gaan achter elkaar de Goofy - Guus Geluk - Obelix en Dombo met bemanning, de haven uit.
-, -.
Zijn er moeilijkheden dan verlenen Marieke of Jeroen wel assistentie,
na een paar baantjes halve, wind scherp en -van de wind zeilen .is het
uur weer om en gaan ue naar de haven en gaan de. volgende 4 kinderen
een, uuç, zeilen,., en worden dezelfde handelingen verricht, de laatste.»
keer bij de oudste 4 ook het gypen/na 'dit 2^e uur moeten deze \
kinderen de bootjes af ruigen en" weer op de steiger tillen..
Alle kinderen zeilen met een zwemvest aan, we hebben dit met- elkaar
besproken, de kinderen vinden dit nu zelf ook wel .-.zo fijn, vooral
als het wat harder waait en ze het toch wel eens 'eng kunnen vinden.
De kinderen komen met erg veel plezier en ik vind het zelf ook erg
:
leuk om te doen.
Joke de Groot.
Hopelijk zie ik ze na de vacantie weer terug.
Zeilles :
Ik heb zeilles. Samen met Henk en Dieneke Schuiling en met
Janneke Zandberg. Het zijn vijf lessen, elke maandagavond.
Ue hebben les van mevrouw de Groot, dat is bij Meerzicht.
Ue zeilen in Piraatjes dat zijn handige bootjes voor ons.
Ze hebben ook namen en een eigenaar(es) Guus Geluk - Jeroen
Goofy is van 'Marieke en Obelix is van Paul.
En er is nog een bootje geen Piraat, maar die is van De Groot
zelf. Marieke kan heel goed zeilen. En Jeroen ook.
Uant zei zitten op zeilles bij de Bloemert, ergens.
•. • .

. Roelof Lamberts.

Ongeluk
Bij Plankensloot in de bocht is een ongeluk gebeurd. Er zijn twee
Italianen tegen een boom gereden.

Heel' lang geleden was er eens een boer die- terug kwam van 't land.
Onderueg vond hij een spiegel, en. hij had nog nooit een spiegel gezien
en zei goh ik wist nooit dat ze een portret, van' mijn vader hadden
gemaakt en hij nam de spiegel-mee naar huis en zette hem op zolder.
Hij vond hem zo mooi dat hij iedere avond kwam kijken.
Zijn vrouw kreeg argwaan en dacht er is vast een andere vrouw in
't spel en zij ging eens op zolder kijken, de vrouw kwam op zolder
en keek in de spiegel.
Ja hoor dacht ik het niet, maar wat ook een lelijke.

-ôZeilles :
De vervolgcursus zal gegeven wordsn op maandag 18,25 aug. 3n 1,8 en
15 sept*, de tijden zijn verlengd groep 1 van 6.00-7.30 uur en
groep 2 van 7.30 - 9.00 uur.
Opgeven bij Mevrouw de Groot telefoon 1446. Kosten f. 25.-- voor 5X.
Bij enthousiastoB zullen er in juni 1981 een beginners-en gevorderden
cursus gestart worden.
Trudy Steenhuis.

Schooltandartsendienst:
Eind augu stus z al voor het eerst de zgn. „dontalcar" de schooltand artsb us vo or sch ool rijden.
De s chool tandar tsendienst heeft zijn beleid gewijzigd van een
verw ijzin gs-na ar een behandeldienst.
In p rinci pe wil men in Drente met de 1 klassen van het lager
onde rwi js begi nnen .
V/anwege o ns lag e aantal kinderen, is de schooltandarts, de
Hr. v.d. Uoerd t, ber eid alle kinderen te b ehandelen.
De b ehand eling is gratis, maar wordt alleen gegeven als ouders
daar inte resso voor hebben en daai schrift elijk toestemming voor
geven en graag bij een eerste behan.•0-^-"-¿.—.i,
deling k ennis komen maken om cp
/•;;- - -<*.
de hoogt e gesteld te worden,
Ook best aat de mogelijkheid 2x per
jaar een fluorapplicatie te krijgen;
wel moet uw eventuele eigen tandarts
daarvan op de hoogte zijn en het er
mee eens zijn.
Gaat u geregeld naar uw eigen tandart s en zijn de kontakten goed,
dan zal dat zeer waa rschijnlijk zo blijven •
Gaat uw kind ni et geregeld naar een t andarts, dan kan het gebruik
maken van »de bus".
Gaat uw 'kind we 1 geregeld naar de eigen tandarts, maar komt er
niets van de fluorbu handeling, dan kan dat in overleg met (Ja eigen
tandarts, in „de bus
Voor de komst v an de schooltandarts wordt U d.m.v. een stencil
op de hoogte gebrach t.

m i¿ R-,
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Trudy Steenhuis

-¿Sinds enkele jaren vertegenwoordig ik Midiaren in het bestuur van de
openbare bibliotheek.
NU bezien we momenteel hoe de bibliotheek funktioneert ten behoeve
van de buitendorpen:
- Zijn er misschien mensen voor wie de afstand naar de biblotiieek
een bezwaar is? .
- Is er bijv. in Midiaren behoefte aan een stopplaats van de
bibliobus?
Ue zien graag dat de bibliotheek optimaal funktioneert; en worden
daarom graag op de hoogte gebracht van wensen die leven t.o.v. de
bibliotheek. Dan kunnen ue binnen het bestuur in overleg met de
P.B.C, in Assen, bekijken wat we er aan kunnen doen.
Om duidelijk mee te kunnen praten over wensen in Midiaren, zou ik
het prettig vinden, eventuele reakties te krijgen vanuit de bevolking.
Bijvoorbeeld:
- Ik zoek iemand die voor mij boeken wil,ruilen. . - •
«• - Ik'zou graag met iemand mee willen rijden naar de . bibliotheek.
- Ik zou het prettig vinden wanneer er een stopplaats voor de
bibliobus zou komen.
Deelt u gerust uu wensen schriftelijk of telefonisch mee. .
Ik zal het graag doorspelen.
' •:,
' f

M. Lamberts-l/onk,
Groninqerstraat 27,
Midiaren.
telf. 05905-2365

Het kamperen :
Ue zijn van 18 juni tot en met 2D juni op de- camping, te Echten.
Ue gingen s'morgens om een uur of negen met de auto's:naar Beilen,
'De fietsen gingen mee op een vrachtwagen.
' :
V/anaf. Beilen gingen we op de 'fiets naar de camping, we zijn onderweg ook nog een keer wezen schuilen voor de regen, ook hennen "w'e nog
even bij dé schaapskooi van Ruinen gekeken.
Op de camping stonden 'de 2-caravans er al en s'middags hebben we
de tenten op gezet.
Ik sliep samen met Esther in een tent.
's Avonds hebben we nog een wandeling gemaakt en 's nachts zijn
we met z'n allen die niet onder leiding sliepen uit de tent gegaan
een eindje wandelen. Toen we terugkwamen liep meester kwaad rond.
Volgende dag Slagharen.
Op de fiets naar Slagharen in Slagharen hadden we afgesproken
dat je zelf mocht weten waar je inging, maar om drie uur moest je
op een plek zijn waar de hele klas dan zou komen.
's Avonds hebben we een discoavond gehad (Esthers idee). Volgende
dag naar huis, in Rolde kwamen de auto's ons weer ophalen,
slot
Janneke Zandberg.

Si
Het discoavond.i'e :
Op seh oolr eisje ( 18,19 en 20 juni) hebben we ook een discoavondje
gehad, Er kwam ie mand op d at idee, doordat een jongen (12 jaar hij
leek w el 1 5 ) met schoo lrei sje op de camping was '(Guus) smoorverliefd
was op Ann e,arie en ha a r m ee vroeg naar een discoavond van zijn klas.
Dat wo u An nemarie niet en dat ging dus niet door. Annelies vroeg
toen a an m eester of we met onze school een discoavondje konden
organi sere n . Dat mocht •
Jannek e ha d een c asset tere corder mee,
en die kon den we nu mo oi g ebruiken.
Eerst w i l d en we h et bu iten doen maar
^t~m
het re gend e zo ve rschr ikke lijk, dat we
het di scoa vondjem aar i n ee n tent moest en
houden . Du s hebben wij uit de kooktent
(zo no ernen wij di e ten t) d e slaapcabin e
gehaal d en de lue htbed den en slaapzakk en
aan de kan t geleg d daa r kon je dan op
zitten als je gee n zin mee r had om te
dansen . Ue hebben in d e ho eken van de tent een zaklantaarn gehangen
en nog een in het midd en. De leiders ( Mevr.Schuiling^ meester Loerop
en mee ster Boes) danst en v rolijk mee.
Een pa a r k inde ren wild en h elemaal niet dansen, dat waren Marieke,
Roelof en Johan . Zij 1 agen samen lekke r te lezen in Roelof zijn tent.
Tegen 9 uur zijn we be gönn en te dansen en om j half 11 hadden we een
kopje thee . En toen gi ngen we de dansv loer weer op.
De lei de.rs niet w ant d i e moesten nog w at bespreken over de terugreis,
Tegen •een uur of 12 ri ep m eester ons e n moesten we naar bed.(grrr)
Dit wa s het einde van de d iscoavond du s ook het einde van mijn
verhaa I.
Esther Vos.
•

SPORTDAG:
Uoensdag 25 juni was het sportdag. Ue gingen met de bus naar Zuidlaarderveen, Ue begonnen met vergooien met een medicine bal. Berend
gooide hem bijna over het vlaggetje. Toen gingen ue 800 meter hardlopen daar werd ik doodmoe van. Ue hebben ook slagbal gedaan eerst
tegen Zuidlaarderveen en toen tegen de Groeve. Het eerste team had
twee keer gewonnen. Het tweede team had twee keer verloren. Daarna
gingen we vergooien met een tennisbal. Roelof gooide het verst.
Toen gingen we nog ver-en hoogspringen. Daarna kregen we limonade en
een koek en gingen we nog 60 meter hardlopen terwijl het klaterde
van de regen. En als laatste was er nog een Estervette daar was
Midiaren laatste mee. De prijzen konder niet uitgereikt worden want
de buschauffeur had zo'n haast.
Bruno.

MIKKIE

—*£>• —

Mikkie is onze geit. Maar het lastige is van haar, dat ze alle
geraniums opeet. En ze bijt het touw door waar ze aan vast zit. Maar
ze doet dat, omdat ze geraniums, wil hebben.. En we vinden het zieleg
als wë haar aan een ket doen.
KAMPEREN

TE

ECHTEN

We hebben schoolreisje gehad, dat v/as erg leuk. De eerste dag
toen we heen gingen, gingen we met de auto naar Beilen en verder op
de fiets naar Echten. Mevr. Schuiling en men. Loerop en men. Boes waren de leiders. De tweede dag gingen we naar Slagharen. Dat was erg
leuk we hebben in de achtbaan gezeten. Die zach er zo uit: . •

Dat was een wagen die over een spoor rijdt. Het gaat heel hard.
Toen hebben we de hele weg terug gereden tot'Rolde.

KAMPEREN
'Wë waren eerst bij school. En toen moesten wij in de auto. Ze
brachten ons naar beilen en toen moesten we fietsen. Meester reedt
eerst helemaal verkeert en toen waren we in Echten. Ik had nog één
broodje en die heb ik opgegeten. We hebben eerst de tenten opgezet
en 8s middags gingen we weer weg. Toen hebben we de trein beroofd en
de ene laatste dag zijn we naar slagharen geweest.
^
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Sonja :
Uij hebben een geit en die heet Sonja hij heeft drie jonge geitjes
gekregen.
Een geitje en twee bokjes dat geitje is heel lief.
Ue zetten ze altijd buiten onder een tafel tegen de regen.
Ze eten nog geen gras en onze hond vind ze ook heel leuk.
Bruno.
,

Eenden :
Bij ons in het bungalow hebben een heleboel eenden gebroed.
Ook één vlak bij ons huisje.
Zij haalt nu elke dag met zijn jongen brood.
Er waren er zes, twee zijn er nu dood.
Andere jonge eendjes komen gewoon bij ons binnen.
•
Dat vindt mijn moeder niet leuk.
Johan Peeringa,
klas 6.
Luchien Haayer:

-

Ik heb een nieuw poesje gekregen. Ze heet Snoppie.
Ze is heel lief. Uij ook ouwdere kat die h eet Moortje, hij speelt
elke morgen met Snoppie, heel mooi om te z ien, dan springt Moortje
op het toppie van het bank, dan komt Snopp ie er aan klimmen,
•
En ze leven nog lang en gelukkig, (uit)

chien

Snorrie het eekhoorntje :
Diep in de winder, in het land Can ada.
In een van de grot e bossen.
Uaren er weer jong e eekhoorntjes g eboren.
Zoals elk jaar.
Bij een van de paa rtjes waren er z es jonge n geboren.
Ze waren blind maa r na twee weken hadden z e hun oogjes open.
Een van de zes hee te snorrie dat u as de on deugenste.
Op een dag keek sn orrie stiekem na ar buite n.
Uant zijn vader en moeder hadden h et verbo den om naar buiten te
kijken .
Hij kon wel vallen en dan zou hij wel dood vallen.
Zijn moeder beet h em in het nekvel en zett e hem bij de anderen,
s'Nachts sliepen z e als rozen maar overdag dan stoeiden ze dat het
nest schimmelde.
s'Morgens mochten ze voor het eers t naar b uiten.
Snorrie durfde al gauw van tak op tak te s p ringen
Nu kwam de lente h et sneeuw smelt en de ri
De eekhoorntjes sp eelden verder,
vieren werden breder.
Elke dag weer zo v loog de tijd op een dag
Ze verlaten.elkaar nu.
werd het herfst.
Spoedig vond snorr ie een wijfje, z e bouwde
En alles begon ove rnieuw.
n een nest.
Richard.

-
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EEN NIEUWE TEERLING
Mijn naam is Sabina. Ik ben met nijn moeder tvree maanden in NederTand. Twaalf jaar heb ik in Joegoslavië gewond. Nu blijf ik heir in
Holland. Heir is het voor mij heel mooi. Maar mijn geboordeland
"lovenija is ook heel, heel mooi. Dit is mijn eerste briefje en daarom niet zo lang.
„ , ,

°

Sabina
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VERTIKAAL

HORIZON"1 A A T.

I'

I schaaldier
5 gevangenis
3 overblijfsel
9 hoofddeksel
10 afgelopen
II uitroep van
afkeer
12 tennisterm
14 ww vorm van
15 voorwerp
.16 noot
17 schor
19 zoogdier
'20 schaaldier

1 springstof
2 tocht
europeaan
voor de vuist
nu
vrucht
7 levenslucht
11 drank
{
13 plaats in N-Bra-"
bant
15 part
17 meneer
18 kledingstuk
19 dieregeluid

T
21 uitroep
23 noot
25 omroepvereniging
1 land in
Midden-Amerika
33 onder
andere
34 popgroep
35 steeds
37 pret

21 kleur
22 17e letter
van het
alfabet
24 heen en
26
27
28
29
30
32
36
39
40
•42
43
45
*46
47
49
50
51
53
55
56
59

bloedvat
stap
woud
soort
boot
gemalen
graan
agrariër
zangstem
reeds
soort hert
europeaan
uitroep
reeds
bergweide
spil
toezegging
neon
roofvogel
niet deelbaar
door 2
voertuig
neon
uitroep

hoogste punt
en andere
bez. vnw
kasteel
12 maanden
nee(Eng)
hoofdkerk
plus
plaats in N-Bra
bant
indien
voorzetsel
*
lidw.(fr)
vordering
rivier in NBrabant

62 loon
64 bloeitnaand
j\
65 slujf&kolk
¿PbrvriA
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DE EERSTE KLAS:
^

Hol Goulmyi

Mirt © Steenhuis:
I — W W W U W W W M W W H

de eik
het was niet lang geleden
of er vas een sik
op hot trion
wo out dokto hot zo
mijn zijr- wou mlkle voeren
ooooi ja
mikie ia pas,
geloden door
oaa gekogt
hot is oon drsoggoitj©
toen sag mijn sus
een sik in de sloot
de sik wan van,
borddeneeld* or waaren twee
geranium« ©m

U/rut

IM IIM ' I I f

ïd\]n oood.ro i a weg on mjjn v a d e r o
i s weg i k l o g e e r bij j u f en bij
m a r g r e e t bij koos i s h o o i H o f
en i k l o g o a r ook b i j r e © l o f
ik slaap bovon en roolof slaapt
ook boven en nargroot slaapt
bensdon
koos zegt altyd halen jullio de
koeion ovon op
so:*ss mogen wíj een jjsjo moe i n
hot land

TïCrÎ
Ândrief Schinsñer %

Ronald Posrinrea»
I S O — — r.ii«*rJinn»imii

3 m o i , wíj CFKza

•pww—I—Bw—l

h o t j a a r I e om
fi

'-•V'

wij gftan al naar de 2 klas.
hannlo on nattbjjs zijn 6 Jaarj.
èn de dag is om on hannie en
matthys zjjn or niet neer«

J2A&ÀSL
\

:

naar pi^o
pipo doet leuk
híj doet ds was in
dwaiaaohln.o
alias werl» vi*>«

i

s.

ckuea

•'..

-/g-DE TWEEDE KLAS».
Joke do Swarti
Laatste nieuws
Vijfentwintig was er oon sportdag
Vo gingen naar auidlardorveen
met de bus« We deden zak lopen
on ringen gooien« Toon we klaar
waren gingen we naar huls oerov
kreegen wo nog een ijsje«
Tóen was het weer donderdag«
Donderdag midag dagt ik dat er
apenkooi werd gedaan maar«
Dat was niot zo«
Huib Boest
Aftrontvierdaagse •
Wíj liepen 10 k.ra.
Op do- eerste dag liepen we met meester«
En op de tweede dag ook«
Op do derde dag Juf en Roelie schuiling«
Sn op do vierde dag woer meestor«
Dozo liepen er mee«
Johan, Jenet,marinke,Olga,Joke, en Huib.
on nog kinderen van meester
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Margreet Lambertst
Laatste nieuws
M$n vader was een keer op zolder toen zag híj een jong poesje
híj ging zoeken of er nog meer poesjes zaten« Híj vond er nog drie«
46n grijze die in van my en één mot witte voetjes die is van Roelof
dat is míjn broer« en we hebben ook een geeltje die gaat naar do
vakantie naar een meneer toe« en we hebbon ook een hele bange«
zo zijn alomaal speels« zelfs de bange het zijn hele lieve poesjes
we- zijn er zo blij moei
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Olrea Boucher t
Onze bîjon aworœ
Dondordac 2 5 juni haddon wíj oon bîjon zwonn«
I-ljga-.noodor had hot gozlen«
Toon ik thuis kwrra was zo er b$.
Hot was in hot woiland van do buron«
Zo zocht do koningin or uit.
Toon Ik thdio kwaas had zo 66r% koningin« .
Evan l&a had z© weer ©en koningin«
, Toon:. zag zo w©©r ôôn ©n n©£ oon
z© had ©r wol savon gozlon«
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Uum. Jo<ruxMm.
Anner->i-r---;.o Stonthnnar:

[

Lantsto nieuws
ik gn naar oen andor© school«
die school ataat in gronigen«
vlak waar mon vader woont«
in dio niotw© school achr#T©n z®
mot potlod en klcurstift.
Z» doQzi or ©on hele boel, s© hakken
net draad oon kaboutor« on doen ©r ©en
helobool not drac.d« Mijn nieuw© cchool
host do yrtJ-~< school
Z>o irrakon at©t goklorrd kloi beesten«
C^Y\s'nj¿srtr^CLStU^fU
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D© H o i b o r g

W(3 £aan volgend© wook otarton not kaan vorkopon
op 3 Jnli 'bogingd hot
dan io d® kaas t© koop,
voar alo mosasren dus ook voor d© faraiel
jo kan ook ©von bellom hot tollefonnusKior
ie 2'55o.
or is booronkaac on kruidon uaar dat duurt nog ovan
dan is ©r ook kruldon t© koop z© ale soldrla käsen ©n
nog vool r.£icr0
komen hoor«.* «, 00 Keivaan 5 Midiaren« Do Swart
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Marink© Steenhuist

Het k auto's gingen w© donderdag 5 juni mot schoolreisje«
We gingon eerst naar de diorontuin in Ecmion« Daar hebben w©
naar veel apon» papagaaien, en dolfijnen gekeken« Toen er
3 uur voorbij waren gegaan, gingen we naar de Kibbelkool©«
Dat is e©n plas di© tussen Schoonoord ©n Sloca ligt«
We mochten niet zwemmen, maar we doden hot toch« We hebbon
daar ons brood opgegeten, qn toen zíjn we naar Ellert on
Brammert gegaan. We hebben daar all© huisjes good bekekeh,
eomnigo waren al van hout, naar d© meest© van voon. Toan
hebben w© nog ©©n ijsjo gekregen, en zíjn naar huis gegaan.
/ / iyOJVKraÀiL.

Albort Schimmer:
i k b e n z a t e r d a g n a a r p a t v i n d o r i j k g o w e o o t . d a t wno mooi« wand
w© g i n g e n zijlen« o n t o o n brun© e r op g i n g « g i n g e n , sse ook
z i j l e n da l i j d e r d i e mee g i n g h o t o a r k c l a .

,

N
í

•<>

V

• '•'

• / > -

DE DERDE KLAS I

In maart toen het pasen was,
Had juf ohocoladaeieren verstopt in het bos«
Toen gingen w© naar hot bos en we gingen naar hot plekje waar
w© altijd spelletjes gaan do®n« Juf ging op het fluitje blassen,
•n wü randen hard w«g.
Ik k«®k achter all© bomen en ik zaoh ©r één liggen, En ik dood
do ©i in míjn broekzak^ En ging verdor zoeken.
Jok© had nummer 1 gevonden«, Want wi« 1 h«eft gevonden dl© heeft
d® eerste prijs« Teen was het afgelopen niemand had paasoi nummer
acht gevonden« Een paar maanden later in mei had ik nummer 8 gevonden« Het heeft neg paar dagen in de koelkast gelegen«
Toon heb ik d® paasoi opgegeten. Het was ook nog lekker ook«
Ik had met d« prijzen ©on duikbril uitgekozen.

J@ro©n de Groott
30 april

'
Met: koninglnen da.g is er wat ergs gebeurt«
De drie prinsjes hebben de kroon in drio stukken geknipt«
Toen hebben ze d® drie stukken v®rstopt.
De l,en 2 moesten een stuk kroon op zoek«
En d© 3« ©a k moesten dus ©ok een stuk opzoeken«
De 5,6 moesten ook een stuk opzoeken«
Toon z« all® drie d® stukken haddon werdan zo aan ©Ikaar plakken.
Was Jok® ©ven d© koningin.
Toon lieten z© ballonen opblazen*
Later lieten w® ze d© lucht in gaan.
Toon krog®n w© ©en glas ©n ©en sin&sappel
mot o©n vlaggetje ©rbij. 'T)
1.

LAW!UZ*UX

Johan Silbrings
Ik h©b een konijn« Het was n'n eerste, op een macht ging ik
naar bed«Ik keek even naar het hek.Toen ging ik naar bod
En d© volgende morgen was h^ dood,
Míjn vader had een ander hok gemaakt. Daar kan híj dan 's avond
En toen gingen w© weer ©en 2 d© konijn halen.
en toon was ik weer gelukkig*
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