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Mijn omazat op de openbare school ,in den haag

Het was een mooie school vind mijn omaze schreven daar met kroontjes pen en
inkt.

Ze ging iedere dag lopend naar school efl ze deed eer ongeveer tien minuten
over om bij school te komen.

En als ze op school was zaten er dertig kinderen bij haar in de klas en rond de
honderdvUftig

geheel op school. Ze vond de klas heel leuk, er werd gestraft door diegene die
niet op zat te letten of zat te klieren in de hoek te zetten. En als er pauze was

kregen ze Yafi school melk
en het eten moesten ze zelf meenemen van huis.

En als ze thuis was aten ze in de middag brood en 's avonds atenze het meest
vlees, groenten en aardappelen. En als kleding droeg ze genaarde kleding door
haar eigen moeder,ze woonde ineen etage woning en als ze eendagje of een

middagje vrij had gingze buiten spelen met haar vrienden en vriendinnen enze
deed dat heel vaak op straat want binnen konden ze met erg veel doen omdat er

nog geen games en spelletjes waren.
En thuis was ze met haar broer en haar vader en moedeÍ,maar in die tijd waren

zeniet erg rijk maar zewareÍt ook niet erg arÍn en in huis haddenzevier
kamers,en zehad een kamer helemaal voor zichzelf. MUn oma moest al vanaf

haar zestiende al werken,
Ze had een kantoorbaantj e.

En ze hadden helaas geen huisdier want moeder hield niet van huisdieren.
En in de winter hadden zehet niet echt koud,want zehadden toen al een kachel.

En mijn oma vond de winter best wel leuk want dan kon ze weer een
sneeuwballen gevecht doen met haar buurjongens maar ze verloor meest al van

haar buurjongens
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