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Vakantieverslag zomer 2018

Zaterdag 14 juli 2018
Programma
10.00 uur: Aankomst kinderen
12.00 uur: Kennismakingsspel
12.30 uur: Lunch
14.00 uur: Speeltuin en zwemmen
18.00 uur: Avondeten
19.00 uur: Bingo
20.30 uur: Douchen en naar bed
Menu
Lunch: Brood met heerlijk beleg
Diner: Pasta
Toetje: Vlaflip
Geschreven door: Lucas en Leonie
Vandaag, zaterdag, begon eindelijk onze kampweek. We hebben er
allemaal heel veel zin in. Nadat alle kinderen er waren gingen we kennis
maken met elkaar. Wel moeilijk hoor al die namen.
Het was erg warm en hebben het geluk dat het zwembad om de hoek zit.
We gingen eerst spelen in de speeltuin en daarna mochten we zwemmen.
Lucas ging veel van de glijbaan af, dit was erg leuk.
Na een tijdje in het zwembad te zijn geweest gingen we terug naar het
huisje en iets drinken en snoep eten.
Toen mochten we nog even buiten op de hei spelen of kleuren.
Daarna gingen we pasta eten, dat was heerlijk gekookt door Helay, Illaha
en Genevieve. Lucas heeft wel 3 borden met pasta gegeten!! Toen
allemaal snel op de bank zitten voor Bingo. Illaha las een spannend
verhaal voor en we moesten goed opletten welke cijfers er voorkwamen
in het verhaal. Het begint al laat te worden en de eerste kinderen gaan
douchen en slapen. Maar Lucas gaat met Patrick nog Pokemon-Go spelen.
Die schijnen hier ook op vakantie te zijn. Hoop dat ze nog niet slapen.
We hebben een hele leuke dag gehad en leuke dingen gedaan en hopen
dat de hele week zo gezellig gaat worden.
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Zondag 15 juli 2018
Programma
09.00 uur: Ontbijt
10.00 uur: Ochtendgymnastiek
11.00 uur: Crea Doe
12.00 uur: Lunch
13.30 uur: Zwemmen
18.00 uur: Avondeten
19.00 uur: Voorleesbingo
20.00 uur: Spelletjes spelen
Menu
Ontbijt: Boterhammen met kaas, hagelslag en dergelijke
Lunch: Boterhammen met knakworstjes
Diner: Aardappeltjes, kip en broccoli en worteltjes
Toetje: Hele lekkere bolletjes vla
Geschreven door: Lizzy, Bettine en Zide
Vandaag, zondag, werden wij als eerste wakker en dat was al best wel
vroeg. We gingen ons omkleden en gingen gelijk al liedjes luisteren.
Daarna gingen we ontbijten met z’n allen, dat was gezellig. En zoals
altijd gingen we na het eten het Rooslied zingen. Genevieve en Sven
lieten ons lekker wakker worden door met ons ochtendgymnastiek te
doen. Dat was best grappig, want we deden de vogeltjesdans. Toen was
het wel tijd voor een lekker glaasje limonade. Het was leuk om daarna
samen te gaan verkleden als prinses, Mayke was Doornroosje. K3 moest
op verzoek van de buurman heel hard gedraaid worden, dus daar gingen
we ook nog lekker op dansen. We stapten de bus in en gelijk gingen we
keihard heel veel liedjes zingen, de buschauffeur bracht ons bij het
zwembad. Er waren heel veel leuke en spannende glijbanen, er was zelfs
een glijbaan waarbij je in een band moest liggen. Lizzy is samen met
Anja en Zide gezellig in het bubbelbad gaan zitten. Helaas ging het
zwembad dicht en moesten we de bus weer in, toen waren we eigenlijk
best wel moe van het zwemmen. In het huisje hebben we een ijsje
gegeten. Daarna het lekkere avondeten van de catering en toen weer de
bingo. We hebben al een paar cijfers kunnen afstrepen. Daarna hebben
we heel de avond leuke spelletjes gespeeld, zoals mens erger je niet en
memory. Uiteindelijk zijn we allemaal naar bed gegaan. Het was een
leuke en gezellige dag!
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Maandag 16 juli 2018
Programma
09.00 uur: Ontbijt
10.00 uur: Ochtendgymnastiek
11.00 uur: CreaDoe
12.30 uur: Lunch
14.00 uur: Oud Hollandse spelletjes
15.30 uur: Zwembad
18.00 uur: Avondeten
19.00 uur: Bingo
20.00 uur: Leuke spelletjes en buiten spelen
Menu
Ontbijt: Brood met allerlei beleg
Lunch: Brood met ei
Diner: Pannenkoeken!!!!!!
Toetje: vla 2 soorten aardbeien/vanille en chocolade/vanille
Geschreven door: Lucas en Sven.
Vanmorgen werden we wakker gemaakt, we deden alsof we lagen te
slapen maar Lucas was eigenlijk al heel vroeg wakker. Sven was een
beetje wakker. Snel aankleden en ontbijten maar weer.
Crackers en brood en vele soorten beleg. Daarna ochtendgymnastiek,
even de spieren losgooien. Toen de CreaDoe, we gingen een kroon maken
want het was koningsdag. Daarna nog even spelen en weer eten.
We kregen roerei op brood. Na de lunch gingen we kaarten schrijven. En
bij koningsdag horen Oud Hollandse spelletje, die waren leuk maar het
was wel erg warm. Toen mochten we gaan zwemmen om de hoek van ons
huisje. Sven durfde van de glijbaan. Toen bij het huisje een ijsje gegeten
Meteen douchen en nog even spelen. De koks waren al begonnen met het
bakken van de pannenkoeken. Sven deed kaas op zijn pannenkoek. Lucas
poedersuiker en stroop. Er was ook appel en chocopasta. Daarna kwamen
de bingokaarten uit de hoge hoed. Het gaat nu wel heel spannend
worden. Daarna weer spelletjes gedaan met elkaar. Nu gaan we tanden
poetsen en naar bed. Sven heeft nu al zin in morgen.
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Dinsdag 17 juli 2018
Programma
09.00 uur: Ontbijt
10.00 uur: Ochtendgymnastiek
11.00 uur CreaDoe
12.30 uur: Lunch
14.00 uur: Naar de kinderboerderij en speeltuin
18.00 uur: Avondeten
19.30 uur: spelletjes spelen
20.30 uur: lekker naar bed!
Menu
Ontbijt: lekker broodjes en pannenkoeken
Lunch: Champignonsoep of tomatensoep.
Diner: Gebakken aardappelschijfjes met bloemkoel en runder saucijs.
Toetje: Diverse soorten vla.
Geschreven door: Renzo en Deron.
Vanmorgen waren we allemaal een beetje vroeg wakker. Wij lagen
gezellig te praten en lachen met zijn tweetjes. Na het ontbijt hebben we
lekker gesport en gedanst. Deron vond knutselen erg leuk, we gingen een
slinger maken want Joerie was jarig! Renzo ging even voetballen. Na de
lunch zijn we naar de kinderboerderij en speeltuin geweest. Hier hebben
we de geitjes geaaid en allemaal andere leuke dieren gezien. Ook zijn
we even in de bootjes geweest en in een treintje gezeten wat erg leuk
was. Daarna hebben we een ijsje gekregen en zijn we weer naar het
huisje gegaan. Joerie heeft ons lekker een bubbelbad gegeven met
muziek van Bassie en Adriaan, dat was erg gezellig! Hierna hebben we
nog even een spelletje gedaan en zijn we heerlijk gaan slapen!
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Woensdag 18 juli 2018
Programma
09.00 uur: Ontbijt
10.00 uur: Ochtendgymnastiek
11.00 uur: CreaDoe
12.00 uur: Op safari met picknick onderweg.
15.00 uur: zwemmen
18.00 uur: Avondeten
19.00 uur: Bingo
20.00 uur: Spelletjes
Menu
Ontbijt: Brood met vele soorten beleg
Lunch: Picknick met witte en bruine bolletjes en krentenbollen.
Diner: Nasi
Toetje: Ijsje en watermeloen
Geschreven door: Jet en Mayke
Vandaag waren we allemaal weer vroeg wakker, alleen Jet kon haar bed
niet uitkomen. Na het ontbijt gingen we de spieren weer losmaken bij de
ochtendgymnastiek. Daarna de CreaDoe, we gingen een schildpad maken
want het is vandaag dierendag. Toen kwam er al een safariwagen
voorgereden die ons naar het bos ging brengen. Het was een hele mooie
tocht. We stopten bij een uitkijktoren waar we heel ver konden kijken.
Het was heel warm en bijna alle dieren lagen te slapen denk. Toen we
weer beneden waren gingen we daar picknicken met lekkere broodjes en
iets te drinken. Daarna werd de tocht weer vervolgd, helaas alleen
paarden en een paar varkens gezien. Bij het huisje aangekomen kregen
we chips en weer iets te drinken. Daarna mochten we zwemmen en nog
even naar de speeltuin. Toen was het alweer tijd om te eten. Joeri en
Helay hadden weer heerlijk gekookt voor ons. We gingen daarna de bingo
spelen. Het is heel spannend, iedereen moet nog maar een paar cijfers
goed hebben. En ineens had iedereen bingo!!! We kregen allemaal
een medaille en een bellenblaas. Daarna nog even chillen iets drinken en
douchen, tandenpoetsen en naar bed. Nog maar 2 nachtjes….
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Donderdag 19 juli 2018
Programma
09.00 uur: Ontbijt
10.00 uur: Ochtendgymnastiek
11.00 uur : CreaDoe en speeltuin
12.30 uur: Lunch
14.00 uur: zwemmen en daarna schminken en oefenen bonte avond
18.00 uur: Avondeten
19.00 uur: Aankleden voor bonte avond
20.00 uur: Bonte Avond
Menu
Ontbijt: Brood en beleg
Lunch: Broodje gezond en lekkere andere dingen
Diner: Patat van de tafel
Toetje: Ijs met slagroom
Geschreven door: iedereen
Vandaag bleven we lekker lang in bed zodat we genoeg energie hebben
voor onze laatste dag. We gingen eerst ontbijten en daarna de
ochtendgymnastiek, we deden de stoelendans. Was heel leuk en
spannend om te doen. Renzo heeft gewonnen! Daarna gingen we met z’n
allen naar de speeltuin. Toen was het alweer tijd om te gaan lunchen.
We konden een broodje gezond maken met komkommers, tomaten, ham,
kaas en alles wat nog meer gezond is. Toen we klaar waren mochten we
nog even gaan zwemmen. Daarna werden we, wie wilde, geschminkt
voor de bonte avond. We moesten doorgeven wat we voor liedje wilde
doen. Zijn best een beetje zenuwachtig. Toen ging de leiding de tafel
dekken. We wilde wel helpen met de tafel dekken maar dat hoefde niet.
Er ging zilverfolie op tafel en de borden werden van mayonaise gemaakt
en een vork en mes van ketchup en currysaus. Het zag er heel leuk uit.
Toen kwam de patat en we mochten allemaal 2 snacks kiezen. Het was
heel grappig om zo te eten, ook de appelmoes lag op tafel. Daarna nog
lekker vanille-ijs met saus en slagroom. Nu snel omkleden voor de bonte
avond. We hadden er zin in en hebben allemaal een super optreden
neergezet. De leiding deed ook nog een liedje. Daarna nog even gezellig
dansen en iets drinken en chips. We hebben een hele leuke en gezellige
week gehad met elkaar. Tot volgend jaar!!!!!!
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Vrijdag 20 juli 2018
Programma
Heel vroeg opstaan
08.30 uur: Ontbijt
10.00 uur: Ouders komen
11.00 uur: Afscheid
De rust is weer terug op park het Lorkenbos. Dit zal niet lang duren want
morgen komt de volgende groep alweer. Even weer aarden en de boel
aan kant maken. We hopen dat de kinderen net zo een leuke en mooie
week als ons hebben gehad!
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