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Er aal wel g«m kind 'en ju
zijn^di* da.t niftt. mat me «anr
van hard ;verken is de vakantie •
diaad-Kerst -en paasvakantie 2.
maar de grote
lerfijnst*
Wanneer Je

het dubbel heerlijk^De enkelen, ciie r-
lukkig zijn g
van hun va'. •••enieten
er^
kunnen doen Lan 7, i. j ••
te"
En daarom ? Geniet zo veel' je :
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G E S L A A G D

Voor de K..-..B„,S«;Lorette Bol,Peter Bijlsma,Gerrit
Jan Hordijk,Paul Klaassen en Jaap Terpstra,

Voor de. Handelsdaffschool; Hudi de Jong

Voor de M«JaUS« ;Armemarie Arken'bout,Greetje Ellens
Mies Huisman,Simone de Jong,Edith Timmer,Marjan
Wieders en Jannie Zwaan.

Voor de U L» O «M.M.S. :Guus j e Smit

Voor de Openbare U,L<,Q. ;Slly Bouaa^Atxe Schuit,
Wianda Timmerman,Hans Ender,Edward Fleumer,Peter
Boogvorst^ïlarry Kuindersma,Douwe van cier Koord,
John Peeters,Henk van der Poll ea Hans Vis o

Allen Hartelijk Gefeliciteerd,.

De sclioolreisjes voor dit jaar behoren weer tot
het ver leden* He t spreekt vanzelf dat er vveer
ontzettend genoten is«Er zijn dan ook weer heel
wat mooie opstelletjeb over geschreven,
We hebben er eens een. paar tussen uitgezocht»

Maarten Mulder uit de 2e
klas schreef:
We moestexi om kwart voor 9 op school.
In het eerst gingen we naar binnen.Er stond een
bus van Schalkwijk.Om 9 uur girgen we weg«Onder-
weg kwamen we langs De ruïne van Brederode.Toen
we in Veleerend xvaren mochten we gaan eten*En
we kregen limonade er bij.Toen het eten_op was
gingen «je spelen.En toen,gingenwe naar Egaiond.
Weer limonade»We zagen konijntjes.Het was heel
l e uk o
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• • • •
ge r- we o e apen-.Dat w? , u bes de
vader e

.
zwanen.. Ba ,.;n eet •

' a.re j au:; 1; een rode ent.
tjea-Toen gii>gen we naar* de struisvogels*
!5r> neg veel aeer andere diererioTr.: .agen
we naar de zeeleeuwen<,Ze gingen aldoor op de
rand staan t;e kijken of de oppasser al kwam.

toen hebben we gezien dat ze gevoer-
d on. c,'.i' ."sf'b'be» we neg hè.- ..3 e vogels

'<Ve s;ijn oc • laeum gefeest
3 eejj aquarium met nel e mo%

;.cen drie jonge poemaè.En t ie-
die f o toe wou raaken en de oppas,,

er bij o En dan sprongen z& >>c leuk op hem,
Toen gingen we naar d

j n we op de foto g/-.
nee! leuk. -Toen hebben we een ronder-
maakt o Dat was zo Ieuk»We schommelden heer
iijkoEn die meneer heeft e rerte.
Toen gingen we naar huis • ̂  oen. een
dag gehad

Dat »aren dus de grappige ave:
Hiida en haar klae in Art i,s Maar c
de eerste klas maken ze al leuke v-.-
tj es c Luister maar eens:
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Hoe maken we aelf een ïaagnoet?
We hebben hierbij nodig:ei-ft ̂ rr
spIjker,een stukje geïsoleerd draad
en een zaklantaarnbatterij«

Windt de draad om de spijker en
sluit de uiteinden -van de draad
aan op de koperen pennetjes van
ü.e "batterij .
Je zult gien dat ,_ a sterlce
magneet hebt gekregen.
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a?e.... • . oeïv. kwaa.de bus., Wei reden b-1, .arieii twee
uur / .-. Tun<rrj

Semeepter ; --n mee raar
huiS'Jfet een uurt,1e waren we mei;, boterhams

de tram naar hè- JcsmuseunuDr
ten v, u limonade-- We gingen rondl-
pen, en .heb-oer . .^cht,
en de slag bi^i Watt
ro; fünnog veel
meer o Toen gingen we naar huis-

In 'Art i s "K i, j n w< :e.ls gev?eestoP
waren prachtig •xrcUToen we die gezir
hadoen gin.gen. we nauir de krokodillen .Die wa-
ren raooi 'i krokodil die had ee» r<
oog o Dat was een. e. .Toen gingen v^e
naar bet gebouw van ds apen.;>ür was een vieze
aap die wat deed boven op een andere aap„dïe
werd heJBtemaal nat-Ioen gingen we naar de zee-
honden die werden gevoerdcEr was een rots en
die was geoouwd als een spri.ngpla.nk» Daar dook
de. ene • re naar lm i s -La t e
stituut voor de Tropen. V,' e hebben f i lm gezien

• en allerlei dingen uit Indones
Derde__d
De derde dag gingen \vij naar Aal smeer a. Bande n-
pech»Andere bijgekomensBloemencoreo in het
klein gezien, dat was erg mooi^ïoen. naar Schip-
hol-, Daar hebben we gekeken naai" heb dalen van
alle vliegtuigen Toch twee keer op de foto»
Gegeten hebben we daar ook.A- uur .thuis „Kwart
over 7 °iJ school -.9 uur in .iergen»

ïfaocjjpai Marisua Waar ds <



Mary Ktirten vertelt or>.s het volgende • :'.:
trek uit Bergen?

Maandagmiddag vertrokken we om l uur
met de bus c Alle moeders wuifden ons na.Sa. en-
kele Jongens reden ons nog achterna..De reis w
begonnen.
Het was een lange zit.Eeastuk ever de hè]
stopten we even om een fris luchtje te .sch.sp;
Toen we allemaal ingestapt waren,kwamen er twee
agenten naar de chauffeur toe,, Ze hadden al een o
beekje te voorschijn gehaald,We- wisten niet w
er aan de hand wastmaar later \'erteld.e onae nieat-
ter dat we hier niet mochten staan..,
Daarna reden we weer verdal* en eindelijk»eind
lijk kwamen we bij school l in Wageningen
We kregen limonade en een koekje* <$% $$§&•
Daarna werden we afgeroepen en gingen we .eet
pleegmoeder naar huis -
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aaterdag 20 juli is de laatste
aooldag

dinsdag 2? augustus "beginnen we
weer met frisse moed,

&&&S&&&&&&&&

heel grote 4e klas «die nu 5e
klas woi-ct^zal in tweeën gesplitst worden| iedere
helft met een eigen leerkracht o

helft k-. , lokaal 5»de
ere in lokaal 6 (de 6e klas in lokaal 7)<-

Maar ook de groep in -aal 6 is, en BliĴ  5e
klas .

de groepen zullen zoveel . r'f gelijk zijn


