Vakantieverslag zomer 2019
13 juli t/m 19 juli 2019, locatie Het Lorkenbos, Otterlo
Dit verslag is samengesteld door:
Charlotte, Flynn, Jet, Leo, Lotte, Luc, Lucy, Luna, Nick en
Tijmen
Met medewerking van:
Amber, Anne, Chris, Jan, Natasja en Daniëlle

Stichting Roos
Leidsevaart 16
2161 AS Lisse
telefoon: 06-22646825
info@stichting-roos.nl
www.stichting-roos.nl
KvK: 28081442

Vakantieverslag zomer 2019

Zaterdag 13 juli 2019
Programma
10.00 uur: Aankomst kinderen
11.00 uur: Vrij spelen
12.30 uur: Lunch
14.00 uur: Spelletjesmiddag
18.00 uur: Avondeten
19.00 uur: Vrij spelen
Menu
Lunch:
Diner:

Boterhammetjes met allerlei beleg
Pasta

Vandaag was de allereerste dag van het Rooskamp. Om 10.00 uur ’s
ochtends kwamen de eerste kinderen aan. Leo was de eerste die op het
kamp arriveerde samen met zijn moeder. Hij had er duidelijk veel zin,
want hij had een grote glimlach op zijn gezicht. Kort daarna kwamen de
andere kinderen. Tijmen kwam als laatste binnen met zijn mooie Ajax
dekbed.
Nadat iedereen afscheid had genomen van zijn ouders, kon het kamp
echt beginnen. Luc en Nick gingen meteen richting het voetbalveld om
een potje te voetballen. Lucy vond een lieve poes als knuffeldier en ging
samen met poes moek moek op de skelter. Nadat de kinderen een tijdje
vrij hadden gespeeld begonnen we met de lunch. Iedereen ging nog snel
naar het toilet en handen wassen, en toen konden we aan tafel. We
hadden veel lekkere dingen om te eten. Nick at lekker een boterham met
aardbeienjam en Jet at een bruine boterham met kaas en tomaat. Na het
eten vertelde kampleider Daniëlle wat we nog meer gingen doen in de
middag en toen was het eindelijk tijd om het Rooslied te zingen. Lotte
had tijdens het hele lied een grote glimlach op haar gezicht.
Toen was het tijd voor de spelletjesmiddag waarbij we met de dagelijkse
begeleider samen verschillende spelletjes gingen doen. Dit deden we om
elkaar wat beter te leren kennen! Er waren 4 verschillende
spelonderdelen: snoephappen, zoveel mogelijk balletjes in bekers
gooien, domino en het bouwen van een toren. Luna was heel goed in het
bouwen van een super hoge toren en Flynn kon super goed snoephappen.
Hierna was het weer tijd voor vrij spelen. Charlotte ging lekker rond
rennen en vervolgens op de skelter. De jongens gingen een potje
voetballen en Jet, Luna en Lotte waren binnen hele mooie kleurplaten
aan het kleuren. Tijmen was lekker bezig met de verkleedkleren en deed
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samen met de kampleiders en Leo een toneelstuk over een ontvoerde
prinses.
In de avond aten we pasta en een lekker toetje. Na het eten werd er
gespeeld in de speeltuin, waar iedereen van de kabelbaan afging. Toen
was het tijd om naar bed te gaan. Iedereen ging onder de douche en
tandenpoetsen. Tijmen en Leo hielpen Amber met het schrijven van het
dagverslag.
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Zondag 14 juli 2019
Programma
09.00 uur: Ontbijt
10.00 uur: Ochtendgymnastiek
10.30 uur: CreaDoe
11.30 uur: Vrij spelen
12.30 uur: Lunch
14.00 uur: Zwemmen
18.00 uur: Avondeten
19.00 uur: Voorleesbingo
Menu
Lunch:
Diner:

Broodjes knakworst
Gebakken aardappels, sperzieboontjes, broccoli met kaassaus
en rundervink

Vandaag was het zondag en dat betekende de eerste echte volle dag van
het Rooskamp. We begonnen de dag met een lekker ontbijt. Na het
ontbijt was het tijd voor ochtendgymnastiek. We deden wat dansjes om
onze spieren te rekken en iedereen wakker te maken. Hierna was het tijd
om te knutselen. We gingen een mooie clownsstropdas maken. Lucy
maakte een mooie blauwe stropdas met hartjes. Charlotte versierde haar
stropdas met veel dieren erop. Na het knutselen was het tijd om even
buiten te spelen. Toen gingen de jongens voetballen. Luc, Nick, Chris en
Jan deden een partijtje tegen elkaar. Lotte en Natasja deden samen een
spelletje. Luna ging met Daniëlle pesten. Ook kwam er vandaag bezoek.
Marco kwam langs om mee te zwemmen met ons.
Het was daarna alweer tijd voor de lunch. Dit keer hadden we een
speciale lunch, we aten namelijk knakworst! Leo vond dit heel lekker en
zat te smikkelen. Na de lunch mochten we natuurlijk weer het Rooslied
zingen. Nick vond dit erg leuk en had een grote glimlach op zijn gezicht.
Daarna was het eindelijk tijd om naar het zwembad te gaan. Eerst
moesten we een stukje met de bus. De chauffeur kwam ons ophalen.
Tijmen zat helemaal voorin de bus. In het zwembad was er een hele
leuke glijbaan. Flynn ging wel vier keer van deze glijbaan af en ook Luc,
Nick en Tijmen zijn er menig keer van af geweest. Jet, Charlotte, Luna,
Anne en Amber gingen overgooien met een grote strandbal.
Na het avondeten was het tijd voor de voorleesbingo. Iedereen heeft
gewonnen. Ook gingen Anne en Lucy skelteren. Lucy en Charlotte hebben
Amber geholpen met het dagverslag.
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Maandag 15 juli 2019
Programma
09.00 uur: Ontbijt
10.00 uur: Ochtendgymnastiek
10.30 uur: CreaDoe
11.30 uur: Vrij spelen
12.30 uur: Lunch
14.00 uur: Zeskamp
18.00 uur: Avondeten
19.00 uur: Vrij spelen
Menu
Lunch:
Diner:

Boterhammen met allerlei beleg
Pannenkoeken

Vandaag was het maandag. Na het ontbijt was het weer tijd voor de
ochtendgymnastiek. Dit keer deden we de chi chi wa, superman en de
chocolade dans! Charlotte deed heel goed mee. Ook Lotte kon het heel
goed en had een grote glimlach op haar gezicht. Na de
ochtendgymnastiek gingen we knutselen. Het was tijd om kaarten te
schrijven naar de ouders. Luna schreef een kaart voor haar opa en oma.
Tijmen schreef wel 5 kaarten in totaal, voor zijn ouders en broer en zus,
en voor al zijn vrienden! Ook Leo was goed bezig met kaarten versieren
en hielp ook de kampleiders met hun kaarten. Hierna ging iedereen weer
lekker vrij spelen.
Na de lunch was het tijd voor de zeskamp. Twee teams streden tegen
elkaar: Team Max Verstappen en Team Flower Power. Er werden 6
spellen gedaan: de skelterrace, jeu de boules, stoelendans, punten
voetbal, estafette en sjoelen. Luc was heel goed in jeu de boules en
scoorde heel veel punten. Nick was erg snel in de skelterrace en versloeg
iedereen. Het was een erg spannende zeskamp, maar uiteindelijk hadden
beide teams hetzelfde aantal punten behaald, 626 punten. Het was dus
een gelijkspel!
’s Avonds was het dan tijd voor pannenkoeken!!!!! Jet had heel veel trek
en kon bijna niet wachten tot ze klaar waren. Lucy vond ze erg lekker en
at er wel 4. Flynn hield erg van poedersuiker en had een hele berg op
haar pannenkoeken. Na het eten was iedereen erg moe en was het tijd
voor bed. Lotte, Charlotte en Luna hielpen nog met het schrijven van het
dagverslag voordat ze naar bed gingen.
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Dinsdag 16 juli 2019
Programma
09.00 uur: Ontbijt
10.00 uur: Ochtendgymnastiek
10.30 uur: CreaDoe
11.30 uur: Vrij spelen
12.30 uur: Lunch
14.00 uur: Met de huifkarfietsen op pad
18.00 uur: Avondeten
19.00 uur: Poppenkast
Menu
Lunch:
Diner:

Boterhammen met allerlei beleg
Gebakken aardappels, worteltjes, doperwten, snijbonen en
een gehaktbal

Op dinsdag was het weer tijd voor het vaste ochtendritueel, ontbijten en
daarna ochtendgymnastiek. Nadat iedereen weer lekker gerekt en
gestrekt was, was het tijd voor knutselen. Dit keer werd er een
circustent geknutseld. Luna maakte een super mooie circustent met veel
verschillende dieren erin. Ook Leo deed goed mee en tekende
verschillende dieren in zijn circustent. Na het knutselen werd er weer
vrij gespeeld. Luc en Nick gingen samen op de skelter en Lucy ging samen
met Jan badminton spelen.
Na de lunch was het tijd om iets heel leuks te doen, namelijk
huifkarfietsen. En dit deden we samen met ons bezoek, Suzanne. Met
zijn allen liepen we naar de fietsen toe. Met drie huifkarfietsen
begonnen we aan de tocht. Jet zat lekker relaxed achterin de fiets en
Tijmen juist voorin zodat hij goed mee kon trappen. Na een tijdje was
het tijd voor een pauze. Iedereen kreeg lekker wat chips en een pakje
drinken. Lotte had veel honger van het fietsen en zat te genieten van
haar chips. Tijdens het laatste deel van de tocht gingen twee karren
tegen elkaar racen. In de kar van Natasja zat Flynn die hard aan het
aanmoedigen was. In de kar van tegenstander Jan zat Charlotte die met
behulp van haar vrolijke gezang ervoor zorgde dat ze de kar van Natasja
konden inhalen.

© Stichting Roos 2019

Vakantieverslag zomer 2019

Na het avondeten stond de poppenkast op het programma. Het verhaal
van roodkapje en de grote boze wolf werd gespeeld. Iedereen zat
aandachtig te luisteren en kijken naar de poppenkastshow. Daarna deed
Lucy nog een zelfbedachte poppenkast die heel spannend was. Toen was
het tijd om tanden te poetsen en te gaan slapen. Jet hielp mee met het
schrijven van het dagverslag!
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Woensdag 17 juli 2019
Programma
09.00 uur: Ontbijt
10.00 uur: Ochtendgymnastiek
10.30 uur: CreaDoe
11.30 uur: Vrij spelen
12.30 uur: Lunch
14.00 uur: Zwemmen
18.00 uur: Avondeten
19.00 uur: Voorstelling en speurtocht
Menu
Lunch:
Diner:

Boterhammen met allerlei beleg
Nasi en bami

Op woensdag werden we eindelijk wakker door een prachtig zonnetje!
Hierdoor zat iedereen ook snel aan het ontbijt om vervolgens de dag te
starten met de ochtendgymnastiek. Hierna hebben de kinderen een
mooie pasta leeuw gemaakt. Die van Luna was erg mooi en die van Luc
zag er super eng uit. Hierna begon weer het vrij spelen. Jet liep verkleed
rond als een prinses, terwijl Charlotte en Lucy rondjes reden op de
skelters.
Na de lunch zijn we met z’n allen naar het zwembad op het park gegaan,
nadat iedereen goed was ingesmeerd tegen het zonnetje. Leo genoot erg
van het zwemmen, omdat hij met Tijmen, Luc en Nick super veel
bommetjes deed en daarmee iedereen nat spatte. Vooral het nat
spetteren van Anne vonden de mannen erg grappig. Ook Flynn was super
blij in het zwembad en dook steeds naar de bodem.
Na het zwemmen zat iedereen weer gedoucht aan tafel en werd er
heerlijk gesmikkeld van de nasi en voor Charlotte bami. Na het eten trad
de tovenaar Lucy met haar assistent Chris op. Aan het eind van de
voorstelling werd er een brief gevonden die leidde tot een speurtocht in
het bos achter het huisje. Vooral Leo en Lotte renden ver vooruit om de
aanwijzingen te vinden. Hierna is iedereen naar bed gegaan na de thee
en het tandenpoetsen. Leo hielp mee met het schrijven van het
dagverslag.
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Donderdag 18 juli 2019
Programma
09.00 uur: Ontbijt
10.00 uur: Ochtendgymnastiek
10.30 uur: CreaDoe
11.30 uur: Vrij spelen
12.30 uur: Lunch
14.00 uur: Tocht met safariwagen
16.00 uur: Voorbereiden Bonte Avond en vrij spelen
18.00 uur: Avondeten
19.30 uur: Bonte Avond
Menu
Lunch:
Diner:

Boterhammen met allerlei beleg
Patat van tafel

Vandaag was het de laatste volle dag van het Rooskamp. De ochtend
begon met het ontbijt en de ochtendgymnastiek. Daarna was het weer
tijd voor de knutsel, dit keer werd er een clownsmasker gemaakt. Tijmen
vond deze knutsel heel leuk en maakte een mooi masker. Ook Luna deed
erg haar best en tekende een mooie clown.
Na de lunch gingen we met zijn allen op safari. Tijdens de safaritocht
zagen we een hele grote bruine koe met grote horens. Iedereen was hier
erg van onder de indruk en Flynn maakte een foto met de koe. Tijdens
de safaritocht was er natuurlijk ook een pauze, dit keer bij een kijkpunt
met een prachtig uitzicht op de vrouwen. Tijdens de pauze werd er chips
gegeten en limonade gedronken. Na de safaritocht was er tijd om vrij te
spelen én om voor te bereiden op de bonte avond. Leo ging snel een
outfit uitzoeken en Luc, Luna en Charlotte gingen nog even op de
skelter.
Toen was het tijd voor het avondeten en dit keer aten we iets heel
speciaals, namelijk friet van de tafel!! Anne tekende borden en bestek
op de tafel van ketchup en mayo. Iedereen was lekker aan het smullen,
Nick at een frikandel en kroket en ook Jet at lekker een frikandel. Na het
eten was het tijd om iedereen echt klaar te maken voor de bonte avond.
Lucy maakte iedereen mooi met make-up en vlechten in het haar. Ook
Jet was iedereen mooi aan het maken, maar dan met schmink. Lotte was
als eerste en deed het liedje Oja lele van K3. Dit deed ze super goed.
Daarna was Lucy die samen met Anne een heel leuk dansje deed. De
volgende was Luc met een coole gitaaract en Charlotte met haar dansje
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op Baby van Justin Bieber. Flynn zong een mooi, rustig liedje van
Kinderen voor kinderen en Tijmen deed een gave goochelshow. Nick
danste op het liedje Mama se van K3 in zijn papegaaienpak en Jet danste
op Laat het gaan van Frozen. Als laatste was Leo met het liedje Soepkip
van Ernst en Bobbie. De kampleiding voerde een leuke dansact uit en
Luna deed enthousiast mee. Na de bonte avond was er nog even tijd om
te dansen en daarna ging iedereen lekker naar bed. Tijmen hielp ’s
avonds nog met het schrijven van het dagverslag.
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Vrijdag 19 juli 2019
Programma
Heel vroeg opstaan
08.00 uur: Ontbijt
10.00 uur: Ouders komen
11.00 uur: Afscheid
Helaas zit de Roosweek er weer op. We hebben genoten en hopen dat
jullie dat ook gedaan hebben. Bedankt voor een geweldige week en
hopelijk tot volgend jaar!
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