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St „ B'ic p.laas in oas land .

de 22e november kwam *£tutficol aas in
op de J?rixiJ3 Jfendrikkade bij de^tolfl
aan0JBij besteeg daar sijn paard J%jestuozo en
reed zo yjoasterdam in<,
^aar tofea gingen de wwarte pieten op hun brom»
fietsen en scoafcers heel nederlsnd ia» tfeel wat
kinderen hebben hun schoen ges et * "jPoen al werden
de dagen geteld, voor het 5 december was, dus
pakjesavondo ~Jte meesters hadden die dagen weinig
straf te geven ( " ) « wa&t alle kinderea zouden

-
Op de 29e Dovember deed ,£tu|(lcolaas zijn intocht
•ÏT, 1»ö-r.«-«^ IX-' -̂  ™^4- J»-. ^-UJUJ -. _ 1_-

'J • - ^/l^ ^.V^J. j-'Jip SJL'WJ*^ * ^C*^

zwarte paarden ervoor met witte pluimen op hun
hoofd.

">Wat was .1 december tosh een feest voor de Ie8 2e
en 3© klas, want jSto/fleolaas kwam op sshool,,

IDiezelfde dag zeiden we : nog 4 naehtjes slapen
en dan is het s over.,
foeii eindelijk was het 5 december,-'s J^p.rgens liad
it-jTieolaas een grote doos met cadeaus in de
5e en 6e klassen gebracht«
Ü s JNjiddags hadden de 4e „ 5» en 6e klas een toaeel-
espei van ^Sneeuwwitje in de J^ustende Jager»
^ea we thuis kwamen gia.gea. we maar wat spelen,
maar we dachten steeds: vanavond, o wat fijn.
J3indelijk„ eindeli.ik wsis het etenstijd en daarna
maar afwachten
£ppeens ging heel hard de "bel est „ , . * , < , « = * « , > , d a a r
.kwamen de pakjes aan*
fé de zaterdagmorgen hadden wij vrij c Pat was
een bofferdje» 3>ank U wel Sinterklaas o
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J.4.0WOCJ.". . . . moet. oi"
door mag rijden* Voor elk goed antv.oord l punt o
Wie de meeste punten verzamel^ (ooi: de vlaggen tellen mee ) komt
ij aanmerking voor een prijsje
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geel :UIH groen:
Kleur deae vlagden en zeg tot wel.is landen ze behoren.- Voor elk
goad antwcord krijg je l punt,,
Aan de andex"a kant staar* de rest %-*m de
Voor <la Ief, 2e en Ja klas staat hieronder een tekening Maar de
tekenaar heeft zi®h eer paar keer vergist- Zoejan jullie nu eene
de fouten opcWie het goede aantal weet te vinden, komt In aaomeekiBg
voor sen prijsje-De k.1ndei*en uit de *te klaa moeten erbi,j zetten
wat faut _
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§r lag eeii grote ronde appel/\
aaidc.ea op bet groene grwa / /ƒ

en liuilde dikke natte tranen
omdat hij maai," een appel was

waarom huil je ? riep het haantje
dat beven op de toren stond '•
en draaide t^en het hard ging waaien

drie keer in het rond

?̂ h haans; een kevertje kan lopen maar een appel heeft geen beentjeg
c-a sa zijn er nog zoveel .*?' alleen een "blaadje en een steel
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i P P E H s.
Kerstvacantie: zaterdag "20 December is de laatste
schooldago We beginnen weer met frisse moed op
maandag J» (januari 1959

ftinderpostsegelactie: Jullie hebben uitstekend je
best godaano Onze school heeft in totaal verkocht
voor f. S32,»- Een prachtig resultaat o Gefeliciteerd
en alvast hartelijk bedankt naiaens vele kindertjes.

XXX-KX xx >x*
Veilig Verkeer : Het schriftelijke gedeelte van het

maart 1959»
Wandelaars opgelet: Als er geen voetpad is, maar wel
een rijwielpad „loppt dan op het rijwielpad helemaal
aan de kant, zover mogelijk van de rijweg af.
Als er ook geen rijwielpad iss loopt dan helemaal
links van de wego Je ziet het verkeer dan aankomen,
dat is veel veiliger, en bovendien het iaoeto

aan net witte achterspatbord.
Dat moet minstens 30 sm lang wit zijne, We zullen na
de vaeantie de fietsen op school eens Inspecteren
Zijn ze niet in ordee dan ooooafijn dat ssul je dan wel
merken c

x v jrx x X- X XX X
Niemand werkt l Je kunt het geloven of niet, maar er
is gewoon geen tijd voor<, Kier is het bewijs:

Elk jaar heeft 365 dagen
Als je 8 uur per dag slaapt zijn dat 123 i dagen
Bli.jft over 23T"dagên
8 uur per dag rust nemen is niet veel 122 dageen
Er blijven over T5l dagen
Zondags werk je natuurlijk niet 32 dasen
Blijven over 59 dagen
En iedereen heeft zaterdagmiddag vrij 26 dagen
Blijven over 4J 43 dagen
Je hebt anderhalf uur vrij tussen de middSS dâ en
Blijven over 1̂  dagen
Iedereen 2 weken vaeantie J,4 :_d.asen...
Blijft over l dag
Die dag is Koninginnedag dan ben je vrij l „dag
Voor te werken blijft er over Ó dagen
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