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Vroeger bij mijn omo op school waren er geen dígitale borden moor krijtborden.

Bij een krijtbord moet jemet eenborstel uit vegen wot je geschreven hebt en

6i1 een digitool bord klik 1e met de pen op het gum tekentje, don kriig ie een

gum woormee je dingen weg kunt hqlen.

Mijn opo en omo schreven vroeger op school met een kroontjes pen. Je moet de

kroontjes pen in eeninkt pot dippen. Dip niet te lang wont don krijg je een inkt

vlek en don krijg Je een tik op je vingers.

Mijn omo kreegvtoeger ook Engels. Dqorvoor moest zens schooltijd eenuur

longer blijven. Dqt wos dus een oporte les. Het boek wooruit zil Engels leerde

heette "New Heodwoy'. Míjn omo vond Engels heel leuk. Toen ze ouder was

heeft ze nog eenkeer een cursus gedoan. Soms proot ze ookEngels tegen mi1.

Voorol omdat mijn moed er een vriendin in Griekenland heeft, woqrmee zii Engels

proot.

Op school werd vroeger eenhouf en oonwijssïok gebruikt woqr een rubberdopje

op zat. De leroor kon zo goed dingen loten zien, bijvoorbeeld een ploots of lond

op een koort. Ook wees hij er woorden mee aan om te loten zien hoe iets moest

worden geschreven.

Mijn omo en haor klosgenootles zalen vroeger oP een schoolbonk voor 2

personen. Gelukkig zot mijn omq noosï een meisje dot zij leuk vond. Zekletslen

ook wel eens onder deles en dan werd demeester of juf boos.

Op school gebruikten ze vroeger ook schrifïen. Doorin keek de meester of juf

dingen no. Er werdengeenplootjes bij geplakt, mqor olleeneenkrulletie.

Op het schoolplein woren geen speeltoestellen. Wot ze deden wos hinkelen,

knikkeren en ïouwtjespringen Mijn omo vond touwtje springen het leukst en

deed dot no schooltijd ook in de stroot woorin zewoonde. Ook deden ze dan een

spel met eenbal ïegen de muur.
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Schoolreisje wos er ook vtoeger. Omo is noqr de dierentuin in Wossenoor

geweest. Mij omo woonde in Loosduinen, een ploots dietegen de grote stod Den

Hoog oon ligt.

Als mijn omq niet nqqr scho ol ging, speelde ze buiïen, binnen speelde ze ook. Er

wos geen televisie. Mijn omo hielp hoor moeder met pap mqken. Ookhielp ze

loter wel eens in de winkel woor textiel verkocht werd. Dot vond ze altild erg

leuk,. Soms speelde ze ook in de winkel. Dqn woren de knopen die in de winkel

verkochf werden, munten.
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Verder ging niln$p zondog Iwee keer naor de kerk.

Ook kwom er woege? een visboer longs. Mijn omo weet noghoe die visboer heet:

Meneer von der Berg.

fn de winter moesten er kolenin de kochel. De kolen logen qchter huis in een

kolenhok.

Mijn omo moest vroeger ook dingen eten die ze niel lekker vond. Als ze dot niet

op wou etenmoest zevan hoor voder op da trop zitten met hoor bord en mocht

zeniet eerder binnenkomen don dot het bordleeg wos. Op de trop wos het koud,

dus don al ze het snel oP.

Mijn omo sliep met twee zussen ín één bed. Dot wos best gezellig.
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