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Donderdag 24 maart was er een ouderavond, waar, na depauze, de dames
Korringa en Kanon, beide bestuursleden van de Stichting Sociaal Cultureel Werk in Zuidlaren, toelichting gaven op de werkwijze van deze Stichting*
't Was jammer, dat er verscheidene ouders van oudere kinderen, waarvoor dit "nieuws" kon betekenen, niet aanwezig waren. Vandaar nog even
een korte rapportage.
De Stichting huist in "DE HOMMEL", de voormalige kleuterschool aan
de Millystraat 29 (naast het instructiebad). De heer P. Kraayeveld
is werkzaam als sociaal cultureel werker en begeleidt beroepsmatig
allerlei sociaal culturele activiteiten, zoals diverse cursussen,
activiteiten voor de jeugd, voor mensen zonder werk en voor bejaarden.
Het werk wordt grotendeelsuitgevoerd door vrijwilligers.
Iedere maandagmorgen van 9.30 uur tot 12.- uur worden er koffieochtenden georganiseerd door de projektgroep mensen zonder werk voor
mensen zonder werk, er is mogelijkheid tot kontakt , er worden aktiviteiten georganiseerd en er is een vrijwilligers vakaturebank
gestart.
Een sociaal raadsman is na telefonische afspraak bereid om U te informeren over huur- en consumentenzaken, sociale verzekeringen en
overige zaken.
Twee middagen in de week van 2-5 uur kunnen tieners en jongeren
in "DE HOMMEL" terecht om te tafeltennissen, schaken, dammen,
sjoelen enz.
Ook op de vrijdagavond staat "DE HOMMEL" open voor jongeren van
12-16 jaar. Er worden dan disco-avonden, spelletjes of filmavonden georganiseerd. Verder zijn er discussiegroepen voor jongeren,
waar je met leeftijdsgenoten kunt praten over allerlei voor jouw
belangrijke zaken.
Op verschillende avonden worden er cursussen gegeven o.a. Engels,
Duits, Frans, Spaans, anders koken, yoga, keramiek, naaien en
weven.
Bent U geïnteresseerd geraakt, bel met "DE HOMMEL" tel. 4700 of
haal op school een infobrochure.
Tr. Steenhuis.
GODSDIENSTLES
Eenmaal per week wordt op dinsdagmorgen van 9 uur tot kwart voor
10 godsdienstles op school gegeven aan de kinderen van klas 4,5
en 6 door Mevr. Eeenstra. In het voorbereiden van z'n les zit
veel tijd. De les wordt op een allerplezierigste manier gegeven.
Juist omdat godsdienst in het huidige gezinsleven niet bij iedereen een grote plaats meer inneemt, zijn deze lessen zeer de moeite waard en bovendien algemeen vormend.
Helaas zijn er een aantal kinderen, die zich uiterst negatief en
zelfs onbehoorlijk gedragen!

Het volgen van de godsdienstles is niet verplicht. Een briefje
met het verzoek Uw kind geen godsdienstles te laten volgen is
voldoejj&è om het inplaats van de godsdiensles een andere les te
laten volgen.
Toch lijkt het mij toe, dat ondanks de moderne tijd waarin wij leven , ieder toch iets van godsdienst en bijbel moet afweten.
Wilt U als ouder eens weten hoe het toegaat in de klas en hoe de
les gegeven wordt, maak dan eens een uurtje vrij.
lid oudercommissie, A. GOULMY
. ... -. '\

ZESKAMP

vfif.

Het Bestuur van de V.V.V. Midlaren zoekt 8 sportieve jonge mensen,
meisjes of jongens, voor de ZESKAMP op Koninginnedag op 30 april
a.s. in ZUIDLAREN. Min, leeftijd 14 jaar.
Graag opgeven bij GARAGE HOLLANDER tel. 2031.
OUD-PAPIER
De laatstgehouden aktie bracht op 3200 kg à 5 et

= ƒ 160,—

DORPSSCHOOLFEEST
•
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Het opsporen van de adressen van oud-leerlingen van de school vordert gestadig. Zo het lijkt kunnen veel adressen worden achterhaald.
Dinsdagavond vindt een eerste inventarisatie plaats.
Zo langzamerhand wordt het ook tijd voorbereidingen te treffen voor
de foto- en leermiddelen tentoonstelling op 9 juli in de school.
Hebt U foto- ef ander materiaal , waarvan U denkt, dat het geschikt
is voor vertoning dan kunt IJ dit kenbaar maken Mevr. T. Steenhuis en
de Heren A, Goulmy en A. Boes. Graag naam en adres op de foto's
zetten. We hopen, dat er veel materiaal boven water komt en zullen proberen er een overzichtelijke tentoonstelling van te maken.
• fZV-s

SNELVERKEER
i
Flat is enigen van ons opgevallen, dat er nog wel eens vrij hard gereden wordt op het stuk Tolhuisweg voor de school. Ook door inwoners van Midlaren zelf. De borden met spelende kinderen zijn indertijd geplaatst om dit tegen te gaan. Gelukkig is er nog nooit een
ongeluk gebeurd, maar dit willen we graag zo houden. Er op vertrouwen, dat kinderen a l t ij d goed uitkijken mogen we niet.
Daarom het volgende verzoek aan de weggebruikers: matig Uw snelheid hij de school, denk aan onze kinderen!! ! !
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LEESPROGRAMMA "ALLEMAAL ENGERDS'

/mm

Na.de paasvakantie is er weer eon leesprogramma in de bibliotheek.
Dit jaar heet het "Allemaal Engerds".
Als je mee wilt doen en een echte engerd wilt worden moet je

vijf boeken lezen waarop een spookje staat,
Voor elk gelezen boek krijg je een spookje
in je spookpas. Wanneer je je apookpas vol hebt gemankt,
mag je meedoen aan de feestelijke afsluiting van het
leesprogramma op 25 mei in de bibliotheek.
Wat die-feestelijke afsluiting inhoudt verklappen we nog
niet, ma.'T het wordt wel heel leuk.

I «

Wil je meedoen? Kom dan op 11 april ( of daarna ; naar de bibliotheek.
Dan vertellen we je er meer over.
«*••** ••—•*—

ALLE

MIDLAARDERS
WELKOM . B U

" 'T NEUTJES SCHAIT'N "
EN ANDERE ATTRACTIES
O.A. RAD v AV. 'en
OP

• ••.•I»»!..»

F.F. roet de S.S.

ZONDAGMIDDAG 10 APR. OM 1.30 UUR
BIJ JOHAN EN LAMMIE (PLANKENSLOOT)

TITELVERDEDIGERS
EN BIJ DE HEREN

ZIJN BIJ DE DAMES
DE

HEER

MEVR. HOGENBERG

VRIELING

KOMT U OOK EENS KIJKEN NAAR OE MEEDOEN AAN DEZE
ECHT OUDERWETSE EN GEZELLIGE MIDLAARDER MIDDAG.
JA!?
DAN TOT ZIENS MET

" LUTJE POASEN "
namens

" DE EMIGRANTEN "
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Het ijs liet lang op zich wachten, dit jaar. Daarom ging de hele
school op een woensdag middag naar de kunst-ysbaan in Assen.
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het was leuk op het
ijsbaan, meester boes
was or.ook
•
ik heb acht rondjes
gedaan met hannios
vaader hat rae geholpen
ik heb heel goed geschaatst toen was het
tijd om naar huis tegaan.
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(klas 3)

Op een wonsdagmiddag hebben wy
geschaast met de hele school.
Het was in Assen en ik kan het
al heel goed. En my vader en
Moeder zjjjn meegeweest.
En mijn vader staat in de krant.
Samen met meesterboes-Jeroen de
groot— oiga bouchier- carlos de
matos- en kanon.
En het was heel leuk.
En er waren een hele boel met
wel 22 kinderen en groten.
En om half k moesten wy de baan af
En toen gingen wij naar school.
We deden westrijtje.
Wy" gingen over de snelweg.
En hun over de gewone weg.
En zy hadden wel 5 stoplichten,
ÏLn wij geen een. En wy waren het eerste.
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Ik ben samen met myn moeder een ronntje gekrabeld op de buitenbaan.
en paul was er ook by. Een af en toe kwam micha er bij.
Maar op de overdekte baan kon ik het beter!!
Mijn Moeder kwam met haar vinger tegen een spijker! i J
En ze liet ispres een druppel bloet op het ys vallen!
Toen we weer naar huis gingen, kwam micha by me spelen
•yvtöi^Wl

AAW
Maar a l leek het er dan e e r s t n i e t op, toch heeft het daarna nog
net lang genoeg gevroren om op onze eigen \jsbaan de '.laarliikse
schaatswedstrjßden t e houden.
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KLAS II « J U * .'Over KUIKENS enEIEREN...
Karin hogenberg (klas 2)
De kuikentje zyn uit de ei,
mooi he zyn ze.
ze zyn geel en rood en zwart.
mooi zyn ze he
ja moeder vit het mooi.
De moeder is te vreeden.

Michiel Steenhuis (klas 2)
De haas verstopt eieren

Want de haas is heel erg slim.

zo slim als een vos
eieren voor de kinderen.
De eieren verstopt hy.
wy hebben een haas gemaakt
De kippen leggen eieren voor hem.
dat was heel leuk
«s-e-^to^
Dat vind hij fyn
De haas kan ze heel goed verstoppen.

ttoisri <yn/jcJk/U>
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Mafcthjjs Cremer (klas 3)
Wij hebben een kuikentje.
2e is bruin en geel.
de kip heeft 10 eieren gelegt
toen is er een uitgekomen.
de rest waren verrot!
het kuikentje loopt altyd achter
de moeder aan.
ze is heel lief en schatig.
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door: Anthony de Jonge
(klas 6)

PLANTEN
Het i s
Laat

L e n t e d u s e r komen b l o e m e n ,op.

ze s t a a n want Nederland k e n t

maar 1400 p l a n t e n
En e r zijn e r

nog

soorten.

een hoop verdwenen

of

bedreigd.
Dus zuinig op wilde planten en bloemen!
En hou vuil uit de natuur.
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Er is weer een paasvuur in midlaren. ßy van Burg. Die woond op de
haasakkers k. Er is met een trekker van Sants gesleept.
Het is een mooi paasvuur. Het word aangestoken tweede paadag
zorg dus dat je er bent.
»
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VLEESETENDE PLANT

-iffdoor Nol Goulmy (klas k)

Op een dag xat ik in een plantenrauseum
naar een vleesetende plant te kyken.
En opeens••••......
Plets een groot stuk vlees vloog door
de lucht tegen de plant aan.
Slurp slik slurp],
hei:' stuk vlees was opgegeten).....
Ik keek naar boven. En ik zag een man
met een hooivork staan. Die nog een
lap gooide. Ik keek nog even en toen
hoorde ik :"He Jan kom eve,"
Jan loopt dus eve weg dacht ik.
toen liep ik door.

9

li

e

VLEESETEND K O N I J N ? ? ?

ULfaX e&r^suxjojiJkDrùl/rv
inrx ^hjut¿&AA/TV<S¿/.

.

lS

WKUtt^

J/L&JOX'ue/diXU/yxyjox.entuoriaxx/ii*

Ayrrvj/n. v^rvöcno^i/yvonaa/t tot/K ¿H *vu¿vt Áowxcl'vn
/k&X JfiO%<u/0iM -óte^K<tJÚL TrxSiSf^ Áorujsh.*vw\p,£*v
ÁM AuTonbi AAJWX, *wy\yi/n op. «miW &j&rrid. wxxojLrru/i
üktt »n nxrcds/undtyt, t u o u J O O X R ä ^ L J ^ íhxÁ <vnßß
\jk<YrCù/yLAhojn/L^^
aoAx-evx
-n^Ar ijl feffâ $J&'<í <^& VüoJbuL -Aev^t- %>OthC$V5&YlÀ
CIGêCL

(klas

5)

•U¿<* tUUUn km*

petton

^rUU&M

h

MA^jn>

ê «^

f/\

UG/

1
i

>

0h*t ^y£f''
2^1^

*~*è*+>s ¿o

¿^^^-^^^-^
&&*xyi~&~*s*/¿:7s

•*fts&sêr*Ç»&y^ St- U^e^c/y/^^f/^^^

^ w ^v a^^+é&i^e^ ¿^y yjy,Á
/l^yyiy^^,

J^

XH$7 (klas 6)

¿*& ¿Ti ^AW ritmee/u* -JUu^ %o-0"trneA>v

l/K 2yU/MôA7tsm , ¿£^t o¿¿? Uly/1

$jd

¿A

ee<ri Jhd

<****£

£AS¿A>

£st ¿A ê#n nrti/rtrtf iafcsn Sjjs
Ç/l Zun.

QsOJt^Sy^%

O

i l l (1*7

0

UW ¿&¿d£ó/t¿<7v

. y < ^ -&^ *&¿¿>

Jfó ÂssM *

On ote ZSsûsvi
*

/'Sí ' Il

0

«

(**S\ >\

*"" -fe) -V-S «*^1^,4

.

'

.

••:-

î

.

$

:-•

.

• •

te?

- 1 77-

Uvaeßc)

VinÙL

IßAeu

AJoi^JU^rv >u>t,. op,

<LoJ$L wAtnttsr*.

. ÂXMIL

eux yycfao<£&4rt44Ji.

ÂsA^yn,

w^L

SÙMÂ.

zum. C4ASIJOM4

.w^vdjt..

•

(klas 6)
3ES

^«VyvfP

ywMrw. ./rvoAAt. VX^áJJ^IAL,

JUM|—¿jß7L....fUH.

-OîV..

oU Jùh

Lrs,.wrs<A9y*yhsM&.

71k ùJLX

fyOutvn..
TTtoa¿«vft.8
sJ^M^nAuLo
( k l a s 6)

hi Out EN ÄeRE^

o
T*"^ ' ^ ^ - ^ o ^ ¿U¿*»^W

*^u.iC

(klas 5)

-18-

.MLeeAÍiL£fttïlees..
Hij heet niet zo maar we noemen hem wel zo. Meester Boes was ziek en
toen viel meester mees in, we moesten een tekening maken over de
paasvakantie. Paasvakantie schreef ie op het bord en dan moest je
er acht woorden bij bedenken. En daar acht zinnen van maken.
(Zie hieronder) r\
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Op woensdagmorgen 23 maart werd meester Boes ziek, en daarvoor moest
natuurlijk een andere meester invallen. En dat gebeurde ook, daarvoor
kwam in de plaats Michiel Meegens, hij was eigenlijk muziekleraar maar
hy wist toch wel een beetje van taal en rekenen af, soms moesten wat
aan hem uitleggen. We hebben ook nog een paar spelletjes gedaan,
heel leuk was dat. Op de laatste dag om half vier namen we afscheid
van hem.

g\ -yrz^^nst. /y#3
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En dan nog een anonieme klacht uit klas kf5»6
juf van der Linde......

I

aan het adres van

Margreet Lamberts (klas 5)
Laatst kwam Marjan Boucher by ons op school. En toen gingen we boekjes
maken. Iedereen moest een verhaaltje van ongeveer 16 bladzijden schrijven,
Als het verhaal op klad stond mocht je het in net over schryven.
Daarna werd het papier in het inbrandapparaat gestopt en daarna de
stenselmachine. Je moest je boekje op een speciale manier vouwen,
dan kwam er een kaft om, nietjes er in en je boekje was klaar.
Straks komt er een verhalenbundel van 4, 5 ©n 6. Daarin staan alle
verhaaltjes die we zelf geschreven hebben. Dat was heel leuk]
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Huib
(klas 5)

Twee vriendinnen komen elkaar
na lange tyd weer eens tegen.
Zegt dat ene 'meisje: Wat doe jy
eigenlyk voor werk?
Ik werk in een the&ter, antwoord
die. Zegt die ander: En wat doe
je daar precies?
Ik verdeel de rollen.
Is dat Hi»t moeilijk?
Welnee,; op elke w.c. één closetrol!
,
Margreet (klas 5/
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Het is rood met zwart en het
vliegt door de lucht,

Huib (klas 5)
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Mirte (klas 4)

Het is groen en
vliegt door de
lucht,
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