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B S R V S 9

De Herfst ie
De wind blaast de Madex'es* van de
Öe wolken jagan somber lang®
Hu floaksrt er geea,
De regen spettert én op
Alle mensen vp atx-aat Wü>ï-«j@js aat.
De herfst t̂ -art kleuT-'en ia het

Paddestoelea w«ri?lj sen,.. uit. de
2e wormen asoais een k?.log in "t .runda

Neily ̂ an Til,

Dit is het göcliefetae ^an Kal Ij ^an 'i1 i i,
se «i* ees?ete ps-ij» heeft gewo»ioen-
fin n*2 de Bitslagen iran 4e andere w-edstr-ijden

Klas l ; A w ,.'s Hans Zegveld
Trooatprijzen Darja B^rkhv^tit

Maax^en Mulder
Plet Koste??

Klas $ ? Ie pïfijs ;ïneke da
Bob Volkers
Pefcra Sfchwrer
Jaap Kost ar

Klas 2 f Ie p^ljs Mana
Trp'pstprijaen Joke de Hidder

'Abe Verbeke
Paul Pesie

Klas 4,5 en 6 (Gedichtjes over de herfst )
Ie prijs Belly van Til
2e prijs ïna Vonk
5e prijs Annelies de Jong*
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S N I P P E R S

„De Kerst-<ra©a3&ti© "begint op Vrijdag 25 december
na de middags©hooltijdo We moesten wee» naar s@hooi
©p Dinsdag 5 ̂ anaaario
«„-„«Margriet van Zant©» ligt al een atiaand in het
Centraal Ziekenhuis In Alkmaar ó We groeten haar en
wensen haar een ©poedig herstel toe* Wie stuurt
haar in de vaeantie • één mooie kaart, J? ;

—Het geld, dat ̂ oor het sehopire-iaje wordt ge-
spaard^ wordt iedere w@ek naar de spaarbank gebracht,
Da&r wordt het goed bewaard -en we krijgen er beven=
dien rente ¥an0 Van de se rente is door de ©udereom».
missie een bedrag -̂ an fol5"^ gesehonken aan het
ôlksonderwijŝ Sohoolreisjesverblijf c Zo aorgen
kinderen» die in een mooie omgeving wonen TOOP hun
minder goed bedeelde yriendâ Sr,

=-==De verkoop iran kinderpostzegels envkaax*ten door
d ft 3 ee3PlJngf>B wfln ar»?!» a*%hoo1 ĥ <̂ "P"̂  "̂ -̂ ??-°= Opg9-=-
braishf; , Lees (j.e het goed: negen honderd drie en
dertlgguïden-, Een .pracht; resultaat. Fijn gedaan en
het wigend 3 aar moeten we boren de duizend gulden
komemo Met zulke ¥erkoopstex^s en verkopers sal het
best gaan«
——-Wie stekea 20 netjes de arm uit ais ze de boeht
omgaan? Wie kijken dan eerst wer de linkerschouder
om? Wie stoppen zs> netjes "bij het stopbord bij de
winkel van de Pee en bij de Oosterweg ? Wie rijden
«o keurig rechts en hoogsteas met z'n tweeën ? Wie
lopen veilig links in de Dorpsstraat en niet midden
op de weg? Wie hebben altijd de handen aan het
stuur ? Wie aijn toch die kinderen, die 250 *n goed
voorbeeld geven van Veilig Verkeer ?

DAT ZIJlSf BE KINPEREN YAff BS VAH EiEEKBMSOHOOL
Of vergis ik mJLj soms .....,,..
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