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BESTE LEZER(ES), 

Pagina 2 van onze schoolkrant heeft een verandering onder-
gaan. U zag anders op deze plek de vakantiedata en andere medede-
delingen. Een koel begin, vond onze voorzitster. Een meer persoon-
lijk woord: vooraf zou het beter doen. Daar gaat ie dan 

Het nieuwe schooljaar 1980/1981 is begonnen. Dit is de eerste 
krant van dat schooljaar en de 46 ste krant in het bestaan van on-
ze 73-jarige school. En dit roept de vraag op: halen we de 75? 

Ja, waarschijnlijk wel, die #wee jaar kunnen we nog wel over-
bruggen. Maar dan? Donkere wolken pakken zich samen, want het aan-
tal kinderen, dat de eerstkomende jaren de school gaat bezoeken is 
klein, erg klein. 

Om twee leerkrachten aan de school te houden zijn gemiddeld 
4 kinderen per schooljaar nodig. Het aantal van twee, dat we dit 
jaar mochten verwelkomen en de twee, die we het volgend jaar kun-
nen verwachten ligt daar beduidend onder. 

En beste mensen, wanneer er geen onverwachte dingen gebeuren 
komen we reeds het volgend schooljaar beneden de kritieke grens van 
drie en twintig. 

De school telt nu n.l. 26 leerlingen, zes leerlingen gaan 
de school verlaten, er komen twee nieuwe bij, dat wordt met ingang 
van het schooljaar 1981/1982 welgeteld 22 leerlingen. 

Onze school zou dan een éénmansschool worden. Het is zeer 
de vraag of uit onderwijskundig oogpunt bekeken een éénmansschool 
in Midlaren moet worden gehandhaafd. Ziet U een oplossing? We hou-
den ons van harte aanbevolen 

De Floralia ligt weer achter ons. Toch altijd weer een gezel-
lige avond. De heer Kremer, die deze keer het rad van avontuur be-
diende, deed in enthousiasme weinig onder voor onze vorige 
"raddraaier" , ex-voorzitter Hamming. Ook de spelletjes Bingo vie-
len erg in de smaak. 

Het aantal ingezonden bloemstukjes was echter wat aan de ma-
gere kant. We hopen het volgend jaar op wat meer inzendingen. U 
doet dan toch ook mee? Elders in de krant leest U de uitslagen en 
het financiële resultaat. 

A. Boes 

SCHOOLTELEVISIE 

Aan het begin van dit jaar besloten we in overleg met de ou- . 
dercommissie, enkele schooltelevisieprogramma's te volgen. 
Zo lang de school t.v. nog niet aanwezig was, zouden we gebruik 
mogen maken van het toestel vari de fam. Boes. 

Voor de lagere klassen hebbe» we twe onderwerpen gekozen voor dit 
eerste kwartaal. Met de klassen 1,2 en 3 kijken we naar "GEZOND IS 
LEKKER". En met klas 3 op maandagmorgen om 11 uur naar de huisdieren. 
Na de uitzending wordt de les verwerkt in een speciaal werkschrift. 
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JAARVERSLAG I979-I980; 

Gelijk als ieder ander jaar 
pakken uij de boel ueer.bij elkaar. 
In een verslag van het jaar of ta uel een jaarverslag 
Stellen- we- alles weer - aan de orde, van dag tot dag 
Iets anders-dit jàar het is niet in het boek beland 
Maar het komt op rijm io cnze,.schOQlcourant 
Op 17 januari uas het ijs ueer.hard en vast 
En uerd door de êên geschaatst en de ander gekrast. 
17 april in het vormingscentrum van Dennenoord 
Trad hst Limburgs toneel met Repesteeltje aan boord. 
Een trio van de Joh.U.Friso'kapel 
Maakt het voor de klassen 4,5 en 6 ook nog uel. 
De schrijfster Leonie Kooiker is in maart op school geueest 
Het luisteren naar zo'n vrouw, over kinderboeken-:-is ook een feest 
3D april uas voor heel Nederland een grote dag 
In het bijzijn van de kinderen hijst meester de vlag. • 
Ds ballonnen usrden opgelaten rustig en ongestoord 
Uaar ze zijn terecht gekamen, heeft niemand ooit gehoord. 
Uist U dat Pipode cloun in de'Bsrnardhoeve is geueest 
Nou nou dat uas voor de kleintjes uel een feest. 
Een oriënteringstocht uas op 5 mei voor ds groten bestemd,. 
U ueet hoe dat gaat en uordt hard gefietst en langzaam geremd. 
De 3 daagse schoolreis mag ik ook niet vergeten 
Samsn het eten klaarmaken en samen smullen moet••' je uëten 
De kleintjes uat die hebben gedaan j; /'l 
Gierend en brullend voor 'de tralies in Emmèn j/'gíestaan. 

y • '; i 
En in het Slenerzand pick-nicken en in het uá.ter'A 
Het uas dan ook snel ueer een uurtje later, jp Z 
De reis is prima verlopen dat hadden ue ook Verwach.¿V 
Maar dat Trudie de ueg kwijt raakte hadden ue. n i e t V e d a 

m 
Contacten werden gelegd met fleur., de. Groob. 
En hup lossen in een echte zeilboot. ^-VftSV 

vViëb--- —zxy/Jix.. 
Het uordt esn traditie sportdag op 2uial"aJ.'rae'rveën-
Natuurlijk de Midlaarder school er ook/fèB'î^xheë/ff/ffZ/1-^ff 
De slagbal wedstrijd is. goed voor ons verlopen ~~'~r/-/^¡7nfEM& 
Een eerste prijs, uie had dat durven hopen. 
Ik heb U al veel verteld maar uat ik niet heb gehad'-
De zwemwedstrijden in 't Zuidlaarder bosbad. 
Dan nog iets dat had U niet gedacht 
Had U in onze school uel- een T.U. veruacht. 
Zo is het jaar al ueer verstreken 
De uinst van Floralia uordt nog bekeken. 
De opkomst uas helaas nist zo best 
Maar op 't eind van de rekening was er een' goede rest 
U leest nog elders in dit blad 
Dat ue vorig jaar f. 100.-r- meer hebben gehad. 
Dit is dan voor onze school m'n laatste bezigheid 
Een nieuwe staat op, bruisend van activiteit. 
En nu zsg ik met een lange uithaalJ 
Ds groet jas aan allemaal. 
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Tot nu toe lijkt het redelijk in de smaak te vallen. 

Dezelfde programma's kunnen' thuis natuurlijk ook gevolgd worden. 

In de Kerst-schoolkrant kunnen we waarschijnlijk wel vermelden, 

welke de nieuwe programma's zullen zijn, zodat ieder op de hoogte 

is van waarnaar de kinderen kijken en wanneer. 

M. Lamberts-Vonk 

OUDERAVOND: i v V f t ; ; . , 

Op dinsdag_ 4 ..november in de school. 
Aanvang 20,— uur. 
Agenda: ';. 

1. Opening 

2. Notulen 

3« Einanciëel verslag 

4. Verslag Kascommissie 

5. Aanwijzing nieuwe kascommissie 

' 6; Bestuursverkiezing 

(aftr. de Heer J. Kremer, niet herkiesbaar) 

7. "Basisschool anno 1983 I' door A. Boes 

8« Mededelingen - • . . . 

9. Rondvraag 

10. .Sluiting 

Wie meldt- zich voor de vacante bestuursfunctie in de oudercommissie? 

We hebben nog steeds geen reacties gehad op onze oproep in de 'vo-

rige schoolkrant. ... .„ 
'V' 

De oudercommissie. 

VAKANTIEROOSTER 

lf 

HERFSTVAKANTIE 

KERSTVAKANTIE 
VOORJAARSVAKANTIE 
PAASVAKANTIE 

• HEMELVAART 
PINKSTERVAKANTIE 

ZOMERVAKANTIE 
KONINGINNEDAG 

20 
22 

2 

13 
28 

1 
2o 

30 

okt 
dec 
mrt 
apr 
mei 
juni 
juli 
apr 

t/m 
t/m 
t/m 
t/m 
t/m 
t/m 
t/m' 

24 
2 

3 
21 

29 
8 

28 

okt 

jan 
mrt 
apr 
mei 
juni 

aug 

tt 
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FINANCIEEL OVERZICHT FLORALIA 1980 

Inkomsten: Uitgaven: 

Verkoop stekjes. 
Koffiebar-
Bingo :' 
Attracties 

f 399,— 
" 155,55 
".. 82,05 
" 711,95 

Inkoop stekjes 
Inkoop koffiebar 
Geweerhuur 

Prijzen 
Traktatie kinderen 

Voordelig saldo 

• ƒ 1 3 4 8 , 5 5 

ƒ 3 0 3 , — 
" 67,90 
" 14, — 
» 444,05 
V 3 1 , — 
" 488,60 

ƒ1348,55 

OPBRENGST OUD-PAPIER 

De oud-papieraktie op woensdag 3 september leverde een bedrag 
op van- ƒ 272, -.-. .De prijs, die-toen nog 10 et 'per kg was' is intussen' 
gedaald tot 7 et per kg. Rond Sinterklaas kunt U de volgende aktie 
verwachten. 

GYMNASTIEK . . . 

Met ingang van • 14 oktober .hebben de kinderen "tweemaal- per , 

week gymnastiek in een gymnastieklokaal in Zuidlaren. 'Dit is moge-

lijk geworden door de bouw van een nieuw gymnastieklokaal bij de de 

CNS voor Basisonderwijs aan de" Esdoornlaan. Een enorme verbetering, ' 

waar we heel erg blij mee zijn. Het vervoer geschiedt per bus. 

Daar het de gemeente ontbreekt aan de nodige financiën voor het aan-

stellen van een tweede vakleerkracht hebben alleen de kinderen vanaf 

de vierde klas les van een vakleraar. De gymnastiekles voor de kinderen 

van de klassen 1,2 en 3 wordt gegeven door de eigen klasseonderwijzer(es) 

Wilt U er op toezien, dat de kinderen 's woensdags en' vrijdags hun 

gymkleren en een handdoek meekrijgen? 

DORPSBELANGEN 

Midlaarders, hebt U al nagedacht over de vragen, die U de Gemeente-
raad gaat stellen bij haar bezoek aan Midlaren op"dinsdag 18 november'80. 
Voor een goede gang van zaken is het beslist noodzakelijk, dat U deze 
vragen of onderwerpen v<5ó*r dinsdag 21 oktober a.s. schriftelijk of 
telefonisch meedeelt aan een der bestuursleden . De bestuursleden zijn 
de heren Pauvort, H. Schuiling , Hermelink en Mevr. Korringa. ' ' 

INZAMELINGSAKTIE .' " . 
Onder het motto Nederland helpt de kinderen Van Egypte organiseren 

de Bondsspaarbanken in Nederland een aktie waaraan ook onze school 
meedoet. De aktie is in samenwerking met UÎJTE0EF en de opbrengst zal voor-
namelijk ten goede komen aan de kinderen rond het dorp El Nasr. 



.FbORALPA- ;/.y.7yxr ; ~ • 

•"'Dit'-was reeds weer de 13e "achtereenvolgende floralia-tentoonstel-
ling • •'inv'Midlaren. Hoewel de opkomst niet groot was, werd het toch een 
gezellige avond, velen gingen, met een prijsje naar huis. Het batig, 
saldo kwam ten goede aan de kas van de oudercommissie. 
Uitslagen: ': : ' • • . 

Geranium: 1'. S. Kruims-Stoffers; 2. S. Kruims-Stoffers; 3. K. Kanon-
• . Nieborg. 

Fuchsia:- 1-. G. Nijman-Homan; 2. R- Schuiling-Vrijs; 3. K. Kanon-Nieborg 

Begonia: 1'. K. Kanon-Nieborg; 2. Janny Kanon;'3. J. Hovenkamp-v. Wijn-
gaarden. 

Asparagus: 1. R. Schuiling-Vrijs; 2. J. Hovenkamp-v.Wijngaarden; 3. A. 
Schans-Kanon. 

Varen: 1. J. Hovenkamp-v.Wijngaarden; 2. M. Kanon-Prins; 3. Roelof 
,; Lamberts.' 

Eigen kweek: 1. en Kampioene A. Kruims-Stoffers; 2. J. Hovenkamp- v. 
, ... ... Wijngaarden; 3. K. Kanon-Nieborg... 

Bloemstukjes:1. G.O. Steenhuis-v.Diggele; 2. M. Boucher-v.Albada; 
3. L. Boes-Meek 

Schoolkinderen: 

Geranium: 1. Huib Boes; 2. Johan Sijbring 

Fuchsia: 1. Arinelies Niehuis; 2. Luchien Haayer 

Bloemstukjes 1/2/3: 1. Margreet Lamberts; 2. Olga Boucher. 
3. Huib Boes 

Bloemstukjes 4/5/6: 1. Bruno Boucher; 2. Marinke. Steenhuis; 
3• Henk Schuiling 
Eervolle vermelding: Jeanet Haayer 

Poedelprijs bloemen volwassenen: 

Asparagus-Roelie Kanon;' Fuchsia-H.Kremer-Kwint -
.. Varen-T.Tinge-Sants; Geranium-R.Schuiling-Vrij s 

Wie'had de 'hoogste zonnebloem? Niet alle' kwekers van hoge zonnebloe-
men-hadden het aanmeldingsformulieropgestuurd, zodat hun bloemen nxet 
gemeten zijn. Zodoende kon het gebeuren, dat onze ex-voorzitter niet"' 
in de prijzen viel, terwijl een enorm hoge zonnebloem in zijn tuin 
stond te prijken. Hier het resultaat van.de verrichte metingen: 

TOLW/biSENEN SCHOOLKINDEREN 
K. Nijman 3.26 Annelies Niehuis 2.60 
B. Wolters 3.26 , Hannie Scheper. . 2.43 'ft. 
Gebr. v. Dijken 3.15 Huib Boes 2.05 
B.S. Ve ens tra , .3.08 Albert Schimmer. . .1.30 
N. Venema 3.01 
P.W. Wolters . .2.79 
W. Schans' '2.77 
D. v/d Veen 2.67 
J.Kruims Sr 2.66 • ..yz/x ...-•.. . . 
Rademaker 2.24. .,-•• , . . . 
Ronald Boes 2.0.0. ; - .. ¡ ,, 

http://van.de
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DE EERSTE KLAS stelt zich voor:.... 

nog slechts eon zielig klavertje drie».. 

r 7 T 1 ^ T T 7 r ? > 

n^tX 
I 

an Die 
¿LU¿£ULLÜJJl/¿í/J*^ 

ocM%oölSoooooo o o o 
Y~ 
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DE TWEEDE KLAS s ook hier wil er niets anders groeien dan 

een klavertje drie,....'. 

/ / 

UfirnTíT^r-^. 

b Mirte Steenhuis 

A Michiel heeft een trein gekregeriV 
c Van papa en mamma b 
p Van mij heeft hij een boek- gëkregenft 

Van Marinke heeft hij een potlot 
gekregen. 

Van Mischa heeft hij een trein 
gekregen 

hy heeft he'eleboel treinen gekreg-̂ ft 
en. - • / 

Van opa en' oma heeft hij een 
Zakmes gekregen --ftV 
Want Í Michiel is 6 jaar! ' /ft A k 
Het Was luek. *' A/^/ii3h) 

•__ 

i 
L** -

§ 

! 

/•* 
\-^ 

i. 

Nol Goulmy 

een hok voor mikie 

U>A\\.WJ£=S 

jonens en meisjes, 
anemarie en ik ja I ik 
heben een geit gekreegen 
nog kord geleeden 

maar hij. had geen hok.: 
dagen ginen voor bij 
toen zij me vader 
één keer er moet 
een hok koomen. 
en hij zal mogen ....--
beginen , 

-" Ronald Peeringa 

. ßfL b ' d/;.,-! ,..en dus hij sloeg-e-en—ga.t— - : 
in de mur en het werd 
snel een hok 

''«bb^ 
eind 

A I 
A 

ik ben gevallen en toen all schaaftwonde 
en toen moest, ik naar school, juf schrok 
hoedt je«. juf zei wat is er geburt zei juf 
ik ben gevallen ik zei het. verhaal, 
en toen.ging ik niet te zwemen en nuu gaa 
het beeter en hoeft de vogdkir (=volgende A 
keer) ga ik wel zwemen^ 

'¡¡.]|Tb> 

b'V'iVV 

f; 

\ 
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DE DERDE KLAS; Gelukkig... toch nog één klavertje vierj 

f:^yTrnr777rn/Tï. 
¿ôlga Boucher 

y 

Schoolteleviesi ' e/Pf??% v,. 
Wij hebben school- televiesi 
De tweede, en de derde en de eerste klas kijken ft 
naar gezond is lekker. 
De een na laatste les ging over water 
dat de mensen en de dieren water nodig hebben ft 
om te leven en dat,de. mensen niet onder 
kunnen ademen maar de vissen welè 
En de fabrieken gooien vieze troep in het 
water. En dan gaan: de. vissen dood. 
De laatste les ging over lucjit* 

x'vvr^ 

Boes 

~^v. //> 

Onze gymnastieklessen 

watert 

J e ' heb't.ftlùch.t iribdijg :óm'rirb''te ádíebíen.. 
maar ü̂ '. vissen nieti 
ist' Jff.dat niet.' f¡ 
de grond, ze zwemmen 

De menséti 'êp.\ de;, dierenj 
dat weet jé Wel 'he? of' 
nou vissen lopen niet q 
natuurlijk in het .water. 

Wij de derde klas kyken ook nog naar 
huisdieren. Dat is veel mooier dan 
gezond is lekker. Dat gaat over huisdieren 
zoals honden, poezen, vogels, konijnen, 
kavias enz. 
Les vier ging over vogels. Er waren T'' 
allemaal plaatjes van jonge kanarie— I 
pietjes op de televiesi* 
pat was heel lief. 

iüxuiiimii^ÜJi-LÜ 

^çxw ,<, t » i \ vuu< * u i -FTTTVI 
^ M a r g r e e t L a m b e r t s 

L a a t s t e n i e u w s s 

W o e n s d a g e n v r i j d a g m o r g e n 
g a a n wij g y m n a s t i e k e n . 
¥ o e n a g v a n 9 . 1 5 t o t 1 0 u u r | 

¡Ik h o o p d a t h e t l e u k w o r d t . "X 
Nu m o e t e n wij d r i e k e e r 
r'met de bus.. 
^Woensdag naar gymnastiek, 
donderdag zwemmen,en 
* vrijdag gymnastiek. 
Ik hoop dat het. leuk 
wordt, 

ym 
Joke de Swart 

LLLÜUULL̂ b'.i 
Vbi-b" 

Laatste nieuws 

v i j f 
es 

p o e s j e s 

f 

y^Msa^yy^ 

derde->\ 

Vorige week zijn er weer 
jonge poesjes geboren en 
weken geleden zijn er ook 
geboren nu hebben we zestien 
katten plus poezen, 
ik heb drie katten en poezen voor 
mezelf grijs je grijs je (klein) en 
het andere poesje heeft nog 
geen naam. 

AAN KOMEN 'LÖFSN 
GELE KAT, miauwt klaaglijk 
en eet: veel 

inlichtingen 
m Lamberts groningerstraat 
.Midlaren tel 2365 

Met floralia hebben 
klas eerst ringen gooien 
gedaan toen de naam raden 

n klown het was August 
had het goed ik. had pippo 

own Olga had niks gezegt 
rische willem ik had helemaal 
zestig toen balen gooien 

50 punten 2 over dus 
n toen pijltjes gooien 
er twee in het blok. 
sjoelen ik had 

punten. 
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Uaarom ik graag in midlaren uoon; 

ik uoon graag' ik mitlaren omdat je daar fijn kunt spelen. 

Zorns fi*ts ik met mijn frientje in het bungaloupark. 

Dan^doen ue boefje en polisije, maar als mijn vriendjes ej^ niet zijn 

dan speel ik met lego- da,?r ken je alles 

van maken. Noyu ben ik het aan sorteren 

als je aan het sorteren ben dan doe je «r 

alles arpart zo als retsmpjes in een doos 

de blokjes in een doos maariaju ueet je 

ys/Af^Sf/} uel genoeg he. 

f'A:7X^XAXX^..ZAs'J •Vsrrr—p..̂ "— TT 
..Albexib i 

5I&¿£- rxrr-y 
ryr/ry-r- WM 
b ,Wib>' iWr.«i'lV¿í. v 

Ik kijk het liefste naar de strijd der planeten. 

Flijn favoritiete Tv progmma: 

Uat het is- een 'Spanende tekenfilm 'over givorsfeeam 

Er is een vijand>die. de aarde steeds probert te overvallen 

Uoansdag uas Ret over roboten. 
Die een bank' cvervaltierpet coud. CZVb 

1 F ' I \ 
Het givorsteam moes^Md^) dader spektra opspuren.. \ 
Die goud moest h-s-ar planeet Urkos. / \ ¿T^p 
Tijni pakte Vet—e-etft'e goud en legde^e^ valse goud, u&err.. rafe.e-r-, 

i \if/< r m 
D iv"" 

flnfch onyQJ ', 

Mijn speelkamaradeh ; 

Mijn speelkamaraden zijn anthony, albert, henk> ltachiari, matijn.' 

Ik speel vaak met ze, luchien en hqnk zijn mijbi bbste. kamaraden, 

en ik heb nog een speelkamaraad dat is hendrit-(\kij¿t|rs en 

Berend Staats. 
einde. 

Donan Sijbring. 

Vissen ; 

Uij hebben paar maanden geleden een -aquarium vissen gehad. 
En alsmaar ging er ueer «en visje dood. En de volgende dag niks, 
maar dat moet ook niet uant dan gaan alls vissen er aan. 
Misschien krijgen de vissen niet genoeg lucht, Uant een zit aan 
allebij kanten een lange streep daar komt lucht door. 

Deanet. 
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VERSCHIL KINDEREN HIER EN IN ARME LANDEN..; 

Uij hebben mooie kleren, eten, schoenen en allemaal goede 
dingen. Maar de kinderen in andere landen hebben haast nie 
Laatst hebben 

eten. En 
•uat geld 
En als ze 

m 
Kleren ook 
te sturen. 
niet hard 

"gezien, díe gingen ook over arme ki 
- . an de ¿e ̂Landen,' en over g 

kinderen,. Daarn.a moest u 
postzegels voor verkopen 

- geleden gingen ue pakjes 
verkopen voorde -kinderb 
Kinderen in arme 'landen 

• árm.'1 Meestal moeten ze e 
werken. -Ze hebbeen ook ha 

niet. Daarom kunt u een kind helpen do 
Dan kan dat kind eten en drinken en "kl 
genoeg werken, krijgen ze ueleens zuee 

en- mooie 
ts. 
nderen in 
ehan'tiicepte 
e er kinder-
. Een tijdj.«"• 
kaarten i 

escherming. 
hobben het 
lke dag hard 
ast geen 
or elke maand 
eren kopen, 
p-slagen Í 

Marinke. 

SCHAAK: 

Op school leren we schaken'."- '• : 
^yos<yyj^u/- ^/rpr 

w"mt 

En van de t.v- • 

En radio 

En we hebben ook een boekje en daar moet- je'aller 

d 

Annemarie. 

V 
ï ' BMvaa r schoo l , . En kan 

i k z e l f doen u a t i k w i l . ! J C\ 
ik ga dan j l n . h e t hy i s ^uonpn u a t ml_n vader gebouu;b h e e f t ' . 
)arK^ga i k tóoppekèst spe len en z e l f poppen maksb-f». Of i k wo rd t b o s -
tachter "dan kan i k ^ b e e s t e n v o e r e n . * •" H* 

üK i k wordc f f f e r dan ga i k kaas n^aken. f~s 
MaaT^ik^denk da t i k ' n u meer z i / r h e b om een t e k e n i n g t e maken. 

G wh 

ko 
(Bruno. 

Mi.in liefste vakken op school: 
Ik vind aardrijkskunde een mooi vak. 
3e leert veel steden er bij kennen.: Over, de, hele wereld verspreid. 
Bijvoorbeeld: Amsterdam, Amersfoort, Haarlem, Bonn, Londen, Berlijn, 
Belgrado, Praag, Uarschau, Parijs, Dublin, Lissabon, Mona'Co, Vaduz, 
Luxemburg, Vállete, Athene, Helsinki, Oslo, Boekarest, Bern, Rome, 
Tirana, Andorra la veile, Brussel, Sofya, 

/ 

Einde. 

Richard 
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En dan hier nog enkel» gedachten van Annemarie an Bruno, 
di» sa«3st*r Boes liever niet in d» schoolkrant had gejslenj 
z© varan tenminste doorgestreept <,..• 

Maar ja»«* dan raoet h\i hot werk maar niet uitbesteden,... 

f t • •""• • ' '$ 
iX->^vZv--;-^T^_yV.y.^ r/yy^y 

/ 
\^M-riAiy,7s.ñs¿j--.yi(!. /nv-.y.yc/ 

-^ f%¿. yy-r 
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(r \ ¡. f / fr f h /-•' /A , 
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Ik ben in circus Holliday,geweest met Oeroen, Harraw en harrow's 
zusje en ik natuurlijk ook. Eerst waren er leeuwen en die man heeft 
zijn hoofd in de leeuw zijn kop gedaan, en die leeuw had bijna zijn 
kop dicht gedaan, dat zou ik niet doen want misschien eet. hij je 
hoofd wel op, maar mij niet gezien hoorJ •V*sa:"-, "̂̂ .'?x 

Einde. ' 

Marieke. 
W H 

Een droom: $/zm % 
&ci-

Ueet je wat ik gedroomt heb? Nou dat zal ik je snel vertellen. 

Ik heb gedroomd dat een spook op mijn buik zat te stompen, ik ging 

recht op zitten en ik gaf hem een dreun en ik was wakker en direct 

viel'ik in slaap en toen heb ik gedroomd dat ik in een raket zat en 

naar de maan ging en dat ik'een diamanten planeet vond. Hij was 

zo klein dat ik zo mee kon treken. Toen ik op de 

aarde was, kwam er een bordje uit het planeet en daar 

stond op dat er een maankoningin in zat. Ze ver-

zorgde alle sterren (net als Suske en Uiske) en de 

maan In-Efteling uaren elfjes aan het dansen, daar komen Suske en Uiske 

en lambik-Oerom en Sidonia,. die de diamant gevonden en Oerom brachte 

de diamant terug (met een reuze sprong) en ze vieren een feest, en 

het regende sterretjes. En toen gingen ze naar huis. Einde. 

(¿LLJ> 

áV * r < * * r * !_!&/&A*S H . , 0 Û.ûSZ* 
Mijn lev 

rfZD <3Zb> ¿z£Z> ,==í¿£££; "Lucnien. . 

* * %^âv^ t& <,k¿&'«'*a. ^ *• ^ / ,^J>*>A<0~y $Lf <&&* ^rx~ 

insloop: T-.**} f * y%4¿^&l * & ^ M j 

* : "<£• xf-
'Lfirr, A^ 

ßZ^Eh * 
i-tou/t/k-

WTti 
6 september 1969 te Vlaardingen uerd ik geboren ik ueet de straat 
niet meer maar ik dacht dat dit het nummer uas 221b. 
Ue woonden in een flat. Mijn broer uas geloof ik bij de 1 of 2 jaar 
De eerste nacht huilde ik. De tueede nacht ook. 
Toen zette mijn vader de uieg in de voorkamer. Toen ik ongeveer 
3 jaar uas gingen ue verhuizen naar de Visuant 12 Hoogvliet. 
Dat lag dicht bij de Dude Maas. Daar lag ook een griende met een 
dijk er.voor. En daarvoor lag een sloot uaar ue vaak dammen gingen 
en vaak een natte poot kregen. Ik had ook een club opgericht de 
.M.H.E.M. De laatste twee maanden deden we niks er. meer aan. Maar 
nou heb ik de helft vergeten. Met 4 jaar ging ik op de kleuter-
school. Dat eerste jaar van de kleuterschool was in een houten 
'keet. En met mijn 5e jaar naar lage school zodoende ben ik een 
vroege leerling. Toen ik in de vijfde klas zat ging ik weer ver-
huizen naar Midlaren. Ik was toen 10 jaar. En zo doende zitten we 
hier in het Bungalowpark voor tijdelijk. In Oanuari, februari gaan 
We naar Assen op de Uoerden 103. 

Dit was tot nu toe mijn levensloop. 

r.sasJjf ero 
i a a aBUy r ui aB 
la o a a 
a p a a U— 

i^i^Z-^S't 

IfeL 
Van Marce l Pee r i nga 

YnssA^ 

ï/uMAt, 
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Er is -al weer gauw kermis* Dan komt mijn kennis uit Rotterdam, 
daar kan je altijd veel lol mee hebben. 
Als wë naar de kermis gaan, gaan we'meestal gokken. Ue gaan ook 
wel eens in de botsautotjes. Vorig jaar uas er het Piratenschip 
dat was heel eng. Toen uas er ook iets heel mooi's. Dat uas een 
doolhof met allemaal glas. EaSIgsî SSSaaiiia 
Ue gaan. dan met de racebaan die moet «ft̂ fegSâiitjHî J 
nog even klaargemaakt uorden. De racebaan TT""""'""̂ T̂ feV. 
kan hartstikkehard. Het is een achtbaan f / / • W 
6 m lang en 2 m breed. Hij moet onder het y \ 

bed door anders past hij niet in de kamer. v s 

Martijn Vos. 

Die lief klein ponnie 

Bij onz in de uei uoont een ponnie. Die heet Honda. Elke dag vroeg 

begint hij hinneken en hinneken tot uat voor eten gekrijgen. Als 

iets voor eten gekrijgen dan kijk verdrietig. Maar nou is Honda ziek. 

Hij eet geen vris gras van boerderij meer. Nou maet eten hooi. Maar 

ook hooi is snel op. Die arme ponnie verdrietig hinneken. Als hij 

gezond is dan lachend hinneken. 
Sabine. 

Als ik baas ben: 
O O R \ O O 

Ik wou dat baas was, dan kon ik alles doen watVk (uilVjDanVTÖn î J>yi. 
reizen Naar Amerika, Afrika en dan kon ik piloot worden. Dan ging 

xjDoax. 
u a t ' i k » u u •"-JJ-1 

r i l b o t u o r d e n . 
i k v l i e g e n rond de u e r e l d . Of een s o l d a a t uorden '-en naa r I r a k êr\C*±.QjS\-
I r a n mee he lpen s c h i e t e n met geweren . Dat i s ^ r g mot>i maar j a lie P\ * „4-, 

'77y\ \J7K kunt niet alles doen dat is er jammer, 

IK bewonder: 

Henk . 

Farrah Fawwet omdat zij zo 'n mooie glimlach heeft en ze Kan gc_,_ 
spelen in films. Maar ik heb in de Story gelezen: toen ze ongeveer !^^x 
16 jaar was had ze een beugel en ze vond zichzelf erg lelijk. Zo 

lelijk dat ze alle spiegels brak en ze was een keer in de auto van 

haar vader gaan zitten en startte de motor en later viel ze in 

slaap. Maar gelukkig had haar vader haar gevonden. Anders was ze 

misschien dood geweest. Ik snap gewoon niet hoe ze zoveel verdient, 

Ze doet geloof ik ook reclame voor een soort parfum of zo en de 

parfum heet naar haar naam. Maar wat. ik jammer vindt is dat ze haar 

haar niet meer in de krullen heeft. 

Annelies 

A 
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Zoek de plaatsnamen op. 

1) orndolepa 5] 
2 s palschape 6 
3) kneuinezh 7̂  
4) setvalner 8 

(Marinke Steenhuis) 
*u»Aoiípu-F5í^8 

snaadach «epeag ( ¿«ue^BïpjcooN (9 
oorndlenar 'apatiacwà (_ «ue^^i^ise« Í1? 
daerb 'uazxmptua ( _ *«t-tasT«ddy ¡2 
dneiuneon 'uaoopt»dv (T :SuT-seoido 

Raadsel (Henk Schuiling) 

Ik ben Groot 
en zit in 
«en goot 
wie ben ik? 

uajepBTfT ï 2 t i c s s o r d o 

Mop: 

Andy Cibb loopt voor de achtste keer 
naar een hokje waar ze kaartjes ver-
kopen voor de bioscoop 
sseg-t de mevrouw: dit is nou al de 
achtste keer. ja» zegt Andy* by de 
ingang- scheuren ze steeds m^jn papiertje 
doormidden» 


