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D2* J/s öe x&r&r** K.eer \n h<;-v mwuwe 3' i >,jaar8 dat
;'.xtJ-.52L].e*er; -3^14.5," iit, r»aaram ^e^en we nog alle

l^eplingexH die na de 55ome rvakar, - het eerst
op a--b ;1.ju gckr-fflea,, van hax^/e welkom. We noj,KD.

1 m«r"; plea a acnder Teel moeilljkhedeu Uun
-l^a.reïi m.'gftï.; tloorlop»-;

Ook «t^a. welkom aan de ouders ¥an de nieuwe leerlingens

auri h«n 'l'e Iran "eerste" a«t-b?u ï\c^t;en af---
>*n gew* ::h:,'.ge s<-.-.p die «i-..••>,'- s^mmtg^ moeders

•3 ?) m«t gtTira^nsdê ge'yoeleiis wv«rdt gedaan,
'. . * B cte dames

a^i.-xaet'hv^n 'r-"-..i's«-..-. als vas';-
fcweeöe &ls tijdelijke ieerkra il W-ï hopen dat 20

oas niet gauw weer sullen verlat-en?
. . . ; ' n w? vok meester N.ydaia we £ kom geheten in

- j : - : s LC ••"•! 3 ':; " h .•"c3tei gaat
•^•.aasie 'ïod- :>.Lg Bv»g s-eer kalmpjes

^av.. au, "rt. -.j a werkssaamhéd* school nc>g ui
kc • pen dat het herstel
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M ta*4*&«$ i ,2 «« j i »tteator
ir» w r m*t

?ÖB met
door alle klassen circuleren, maar praetis^h

-mand vraagt se op-, Van wie zi^n taeh al die
jassen ?Er ligt al een heel stapeltje op de on-
bekende eigenaars te wachten of sijn die kinde»
;jassen tegenwoordig ze» goedkoop ?

De bonte middag is weer een
'We hefc&en met ons allen wees-

Een grote pi^iim ap de Jioed van de
er®te klas- Pas twee maanden

«p 3*i,bu:':ol es. p het toneel-. En wat deden
ze Jaet

r
t i aaa. meewerken-

? heb je nu eens prachtig de
tijd ^m ^e fiets na te kijker»,-, Zijl a je remmen
wel in orde "; :]e •jr.At.-tsbei het ? Is ^e acb.-
te-rspat-t'O^d we: ":; Zo met,, maak het dan in
orde- ! s a i Hen we dan eens
kicken wie mi^t voor zijn eigen en andermans

hee f '*: ges orgd -


