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T EINDE. VAN HEÏÖCHOOUAAft
Een schooljaar van hard werken en. veel leren ligt

i?; liter ons 3 De grote vakantie staat voor de deur
wij hopen dat het uitzonderlijk mooie weer»waarvan
deze zofflsr genieten, one straks niet in de -steek zal

Voor de leerlingen vaa de sesde klas is het aan-
st- .te.rdag eer», gewichtige dag * Ze gaan de school

rgoed verlaten en sluiten hiermee een belangrijks
periode van hun leven af..Als -se later groot zijzuzullen

neg dikwijls aan hun lagere-schooltijd terug denken»
Wzj vertrouwen, dat deze herinneringen in het algemeen
prantig zuilen aijnoEn dan hoeven we daarbij niet in de
eerste plaats te denken aan de hoogtepunten in ons
schoolleven: de feestentde boute middagen, de uitwisse-

.gen enz., Veel belangrijker is, dat de sfeer, waarin het
werk van elke dag werd verricht, zo goed was»

Jongens en meisjes, die dé school thans verlaten,
WK,* hopen, dat jullie in cje later leven door dea«lfde

'•-̂ erkijig; "beïleld blij ft > De ?en zal mis-
\geiiieur worde.a eii ,ïe ander een. e-envoucixg werk"

san„dst is niet zo erg belangrij k Van veel meer waarde
is» dat de een n i -..t op ;1e ander neerziet en dat wij be~

?,t tve elkaar nodig hebben. SJog-r iedsr van jullie
ue taak, die hem o±" haar in de cemeeuachap wacht, naar
beste kunnen ten uitvoer Drongen, Het ga jullie goed!

t is niet alleen voor onze zesdeklassers een af-
scheid., er vertrekken helaas ook twee leerkrachten.
Juffrouw Schermerhorn gaat ons verlaten omdat ze over
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Gymnasium: uSarianne Waarcis, 'El];7 Best,vJorja Bekii:
^aul ' Güér^onprs z <.
J.L.Q., ;Kob tQaasen,iJoby Verburg, Jaap tvnip,Bob Vj»l-
^ers^Yvoniie Dorre, Kees Keijer,Hanneke oouiaa,.
rijken,iiei&^ut van Schaik,fLitty Korrer,Cora de
Vaal, Jan uuindersma.
i.J5.j..^: je e r t j e Nijdam,iïarry Dorst»
ueg.anische_ School ; Hob i aas. Mees Ra-yenhorst, - ie te c .
Arïe " 'SöèrsmaT^ert Vod.üaia,J:'rans ximmerraan.
4an.de Is s cnooTl af d * H -, 3 o 3 e : 'lart j ar. v «. a > i o len c,
tf.M.g,. ; Ineke de Jong„Ellen '?v'egenerï(Joke Groeneveld,
Petra Schurer,Marianne Gerritsen, Fie t ie Lansdorp.
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Gtrooker,Hob flarms,Ge«rty Verdonk, Karel Musch,
i-'irk Grevelink,^ieke Nieuweboer,Gor 2waiiffiaa
de Pee,Yvorme de Jong, Bram Kruk^üob Macdonald,
John Ton, riet de Vet, Piet Vrees.
Ohr . LyceutaKilly LyretAlbert Govers.

VAKAIiTIE

De mooie tijd breekt aan.
3e boeken, schriften aan de kant,
/akantie is lan in het land.
Het maakt mij opgewekt en blij :
'k Ben vrij ,vrij , vrij J.

Vakantie ^ Vakant ie l
Ik trek de wereld in,
Geen schrijven,zekes-en o r taal,
Geen meestez en geen schoollokaal
Ik zwerf door veld en bos en hei.
k Ben vrij „ vrij , vrij

Vakantie:* V akant..
aijn moeder iLia^u au al.
5e zegt:,,Dat wordt weer wat^o wee'
faar ik zeg;, ,Dat valt wel wat m e e ! ' "
Ik houd niet van die klager i ,j.
:k Ben vrij ,vrij ,vr? j 'l


