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Zaterdag 27 juli 2019 
 
Programma  
10.00 uur:  Aankomst kinderen 
12.00 uur: Kennismakingsspel 
12.30 uur:  Lunch 
14.00 uur:  Speurtocht 
15.00 uur:  Zwemmen 
18.00 uur:  Diner 
19.30 uur:  Sportjournaal 
19.45 uur:  Feestje en met elkaar op de foto 
20:30 uur: Douchen, tanden poetsen en slapen 
 
Menu 
Lunch: Boterhammen met pindakaas 
Diner:  Macaroni 
Toetje:  IJsje of vla 
 
Geschreven door: Dominique en Rick 
 
Vanmorgen was het dan eindelijk zover, de Roosweek is voor ons 
begonnen! Vanochtend werd iedereen gebracht door familie en hebben 
we deze na een gezellig kopje koffie en thee weer uitgezwaaid! Daarna 
gingen we een spel doen met de bal om kennis te maken. 
 
Na een lekkere lunch hebben we een speurtocht gedaan en tijdens deze 
speurtocht moesten we op zoek naar allemaal sporters. Het thema van 
deze week is namelijk olympische spelen en kunnen we met sport en spel 
een medaille winnen. Tijdens de speurtocht zagen we een hardloper, 
iemand op een step, een basketballer en iemand in het zwembad. Bij de 
sporters moesten we een opdracht doen om een krul te verdienen op de 
aftekenkaart. Omdat het zo warm was, zijn we na de speurtocht lekker 
gaan zwemmen. We zijn vaak van de glijbaan geweest. Zoë en Tamara 
speelden met Laura een potje memory en maakten een mooie tekening. 
 
’s Avonds aten we macaroni met een ijsje of vla als toetje. Na het eten 
hebben we het sportjournaal gekeken. Anno kreeg een medaille voor het 
mooiste doelpunt met basketbal, Tamara kreeg een medaille voor de 
mooiste worp en Zoë voor de mooiste tekening. Na het journaal hadden 
we een feestje met allemaal lekkere hapjes en zelfs maltbiertjes. Ook 
zijn we met allemaal leuke maskers op de foto gegaan.  
Hierna gingen we douchen en naar bed. Helaas is de eerste dag alweer 
voorbij. 
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Rick: “Ik vond het skelteren het allerleukst om te doen vandaag.” 
Dominique: “Ik heb vandaag heel hard gerend, dat was leuk.” 
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Zondag 28 juli 2019 
 
Programma  
09.00 uur: Ontbijt 
10.00 uur:  CreaDoe  
11.00 uur:  Vrij spelen 
12.30 uur:  Lunch 
14.00 uur:  Met de bus naar het zwembad 
18.00 uur:  Diner 
19.00 uur:  Speeltuin 
19.30 uur: Olympische bingo 
 
Menu 
Lunch:  Boterhammen met allerlei lekker beleg 
Diner:  Aardappeltjes met boontjes en een hamburger 
Toetje:  Vla met bolletjes of een waterijsje 
 
Geschreven door: Misha en Harry 
 
Vanmorgen waren sommige kinderen vroeg wakker en hebben ze boekjes 
gelezen op de bank. Toen alle kinderen wakker en aangekleed waren, 
gingen we ontbijten. Na het ontbijt hebben we tijdens de CreaDoe een  
t-shirt gemaakt. Iedereen maakte allerlei mooie tekeningen op hun  
t-shirt. Woutske hielp met het tekenen van de olympische ringen, want 
dat hoort natuurlijk bij ons thema. Misha tekende op zijn t-shirt een 
raket, stripfiguren in de ruimte en ook knutselde hij nog een vogelhuisje 
van een lege doos schuddebuikjes. Zoë maakte een heel mooi Frozen  
t-shirt. Na het versieren van het t-shirt was er ook nog tijd om vrij te 
spelen. Pieter ging de auto’s schoonmaken met zijn gieter en Mariano en 
Anno gingen heel hard racen met de skelters. Vervolgens moesten we 
plassen en handen wassen en was het tijd voor de lunch. 
 
Na de lunch vertelde kampleidster Laura dat we na de lunch onze 
zwemkleding aan moesten gaan trekken, want we zouden met de bus 
naar het zwembad gaan. In de bus naar het zwembad hebben we heel 
veel liedjes gezongen en was het heel gezellig! In het zwembad zijn 
Mariano en Anna van de glijbaan af geweest. Ook Misha, Lisa, Pieter, 
Rick, Cyriel, Anno en Dominique gingen van de glijbaan af. De zwembad 
met de band en de lichtjes was erg leuk en ging lekker hard. Misha is 
zelfs nog in het luchtkasteel in het grote zwembad geweest. Dit vond hij 
heel leuk.  
 
Op de terugweg in de bus was het een stuk rustiger dan op de heenweg. 
Iedereen was moe van het zwemmen. Toen we terugkwamen in het huis,  
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hebben de meeste kinderen dan ook lekker rustig een boekje gelezen of 
gekleurd. Tijdens het avondeten aten we gebakken aardappeltjes, 
sperzieboontjes en een hamburger. Misha kreeg een vegetarische burger, 
want hij eet geen vlees. Als toetje hebben Anno en Tamara lekker vla 
gegeten en hadden Pieter en Cyriel een lekker ijsje. 
 
Na het avondeten zijn er een paar kinderen nog even in de speeltuin 
wezen spelen, maar het was maar kort omdat het tijd was voor het 
sportjournaal. Lisa, Rick en Cyriel wonnen een medaille omdat ze goed 
van de glijbaan waren geweest of omdat ze de spetters heel hoog lieten 
komen tijdens de bommetjeswedstrijd. Na het sportjournaal hebben we 
olympische spelen bingo gespeeld. Dit is bingo met plaatjes van sporten 
in plaats van getallen. Misha won een ontzettend mooi 
bellenblaasapparaat en Dominique won een Paw Patrol balletje. Na de 
bingo was het helaas al tijd om naar bed te gaan. We hoefden niet meer 
te douchen, want dat hadden we natuurlijk al in het zwembad gedaan. 
Het was weer een leuke dag vandaag!  
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Maandag 29 juli 2019  
 
Programma  
09.00 uur: Ontbijt 
10.00 uur:  CreaDoe 
12.00 uur:  Skelteren/vrij spelen 
12.30 uur:  Lunch  
14.00 uur:  6-kamp - olympische spelletjes  
15.00 uur:  Zwemmen  
18.00 uur:  Diner  
19.00 uur:  Levend toneel 
 
Menu 
Lunch:  Broodje knakworst 
Diner:  Pannenkoeken  
Toetje:  Waterijsje 
 
Geschreven door: Mariano en Lisanne 
 
We hebben vandaag een lekkere warme dag gehad. Na het ontbijt zijn 
we gaan dansen. Mariano vond het liedje van de waterdruppel het leukst 
en Lisa danste heel graag op het liedje van Tante Rita. Na het dansen 
hebben we tijdens de CreaDoe olympische ringen gemaakt. Toen Mariano 
klaar was, ging hij meteen op de skelter met Rick en hij ging enorm hard. 
Zo hard, dat het grind helemaal verplaatst was. Ook hebben we vandaag 
de kaartjes voor familie en vrienden gemaakt. Pieter ging met zijn gieter 
de plantjes watergeven en heeft de auto van Harry schoongemaakt. 
Misha heeft nog meer insectenhuisjes geknutseld en in de boom 
gehangen. 
 
We hebben tijdens de lunch lekkere knakworstjes gegeten. In de middag 
gingen we allemaal olympische spelletjes spelen. We moesten estafette 
lopen, speerwerpen, hink-stap-sprong, vergooien en verspringen doen. 
Het hardlopen was voor Mariano toch het leukst. We hadden het erg 
warm gekregen tijdens de spelletjes en de meeste kinderen zijn lekker  
gaan zwemmen. Martijn, Rick, Anno en Mariano waren elkaar allemaal in 
het water aan het duwen.  
 
Na het zwemmen werd het avondeten voorbereid. Anna, Laura, Anno en 
Mariano hebben samen pannenkoeken gemaakt. Deze waren heerlijk! 
Mariano had er eentje met kaas, spek en stroop. Na het avondeten 
hebben we nog een medaille-uitreiking gehad en drie mensen hebben 
een medaille gewonnen. Mariano, Dominique en Misha hebben een  
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medaille gewonnen en daar waren ze heel blij mee! Ook hebben we met 
zijn allen een levend toneelstuk gespeeld met daarin de volgende rollen: 

 Mariano was de man met snor 

 Cyriel was de vampier 

 Tamara, Zoë en Annie waren K3 

 Martijn was de snackbar eigenaar 

 Misha was een stormtrooper 

 Anno was de sheriff 

 Anna was een broodje warmvlees 

 Dominique was een stoere jongen 

 Laura was een boom 

 Lisanne was een mixer 

 Lisa was een prinses 

 Rick was een zanger 
 
Het was een heel gek toneelstuk geworden en we hebben heel hard 
gelachen. Na het toneelstuk hebben we kort nog even gedanst en 
gezongen en toen was het helaas alweer tijd om lekker te gaan slapen en 
morgen hebben we weer een hele leuke dag!  
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Dinsdag 30 juli 2019  
 
Programma  
09.00 uur: Ontbijt 
10.00 uur: CreaDoe 
12.00 uur: Vrij spelen 
12.30 uur:  Lunch 
14.00 uur: Met de bus naar de speeltuin 
18.00 uur: Diner 
19.00 uur: Uitreiking medailles en op zoek naar verstopte dieren op de  
 hei 
 
Menu 
Lunch:  Boterhammen 
Diner:  Gebakken aardappels, gehaktbal en groente 
Toetje:  Vla of een ijsje 
 
Geschreven door: Cyriel en Martijn 
 
Vanmorgen hebben de meeste kinderen een klein beetje uitgeslapen, 
want ze waren nog moe van het levende toneel van de avond ervoor. Om 
een beetje wakker te worden na het ontbijt hebben we nog wat dansjes 
gedaan als ochtendgymnastiek. Rick had het erg naar zijn zin tijdens de 
dansjes en had een grote lach op zijn gezicht. Hierna was het tijd voor 
CreaDoe en hebben wij een mooie trofee gemaakt die we mooi versierd 
hebben met stickers en stiften. Na het knutselen hebben we nog even 
vrij kunnen spelen en gingen Mariano en Anno natuurlijk weer skelteren. 
Dat was erg leuk! 
 
Tijdens de lunch hebben we boterhammen met allerlei lekker beleg 
gegeten. Om twee uur moesten we klaarstaan voor de bus die ons naar 
de speeltuin zou brengen. In de bus hebben we liedjes gezongen en dit 
vond Cyriel vooral heel erg leuk. In de speeltuin hebben we de geitjes 
eten gegeven en zijn we op de waterfiets geweest. Cyriel vond het 
midgetgolfen erg leuk en hij kon dit ook heel goed. Pieter heeft samen 
met Harry heel hard gefietst in de waterfiets en Mariano heeft 
geklommen op een klimrek boven het water. Gelukkig viel hij er niet in. 
Misha, Lisa, Tamara en Zoë gingen in een busje door de hele speeltuin en 
dit was heel leuk! Het was erg gezellig in de speeltuin en we kregen zelfs 
een tasje en een armband van de eigenaar. 
 
In de bus terug naar huis was het rustig, want de kinderen waren moe 
van het spelen in de speeltuin. Rick was zelfs heel even in slaap 
gevallen. Bij terugkomst hebben we dan ook een beetje rustig aan  
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gedaan met spelletjes en tekenen. Het avondeten bestond uit gebakken 
aardappeltjes, groente en een hele grote gehaktbal. Het was heerlijk! 
Na het avondeten zijn er weer medailles uitgedeeld. Deze keer waren de 
medailles voor Pieter (waterfietsen), Anno (mooie sprongen op het 
springkussen en Cyriel (midgetgolf). Na het uitreiken van de medailles 
was een aantal kinderen moe en zijn alvast gaan douchen en slapen. 
Mariano, Cyriel, Rick, Anno, Misha en Dominique hebben toen nog het 
dierengeluidenspel gespeeld. Zij moesten op zoek gaan naar de verstopte 
dieren op de hei. Zo hoorden zij een kat, een hond, een duif en een 
pauw en hebben ze de verstopte dieren gelukkig kunnen vinden. 
Het was een leuke dag! 
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Woensdag 31 juli 2019 
 
Programma  
09.00 uur: Ontbijt 
09.45 uur: Ochtendgymnastiek 
10.00 uur: CreaDoe 
12.00 uur: Vrij spelen 
12.30 uur: Lunch 
14.00 uur: Huifkarfietsen 
16.00 uur:  Koekjes bakken, nagels lakken, kleuren, spelletjes doen en 

chillen 
18.00 uur:  Diner 
19.00 uur: Uitreiking medailles 
19.30 uur:  Diverse spelletjes 
 
Menu 
Lunch: Boterhammen 
Diner:  Kipkerrie met rijst 
Toetje:  IJstaart en vla 
 
Geschreven door: Dominique en Anna 
 
Tijdens de ochtendgymnastiek hebben we chichiwa en hokeypokey 
gedanst. Met CreaDoe hebben wij een medaille met onze foto erop 
gemaakt. Ze zijn heel mooi geworden! Na het knutselen gingen we 
tekenen en spelletjes doen. 
 
Tijdens de lunch aten we boterhammen en heeft Dominique 
boterhammen met pindakaas gegeten. Na de lunch gingen we lopen naar 
de boer waar we fietsen gingen huren. Dominique zat met Anna, 
Mariano, Lisanne en Misha. Rick, Cyriel en Tamara zaten met Woutske en 
Martijn op een fiets. Zoë, Anno en Lisa gingen met Laura en Annie 
fietsen. Onderweg ging het ineens heel hard regenen en werden we nat. 
Maar gelukkig duurde het niet zo lang en zijn we ook niet van suiker! 
Onderweg gingen we ook nog een ijsje kopen met het geld van Anno. Het 
was een softijsje met chocolade spikkels. Heerlijk! Hier zagen Mariano en 
Anno ook nog een hele mooie auto van wel € 60.000!!! 
 
Toen we terugkwamen van het fietsen, gingen we koekjes bakken, nagels 
lakken, kleuren, spelletjes doen en chillen. Het was namelijk nog steeds 
een beetje aan het regenen en bleven we dus binnen. 
Als avondeten had Mariano met een klein beetje hulp van Harry kip 
kerrie met rijst gemaakt. Het was lekker volgens Dominique. 
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Na het avondeten kregen Misha, Mariano en Zoë een medaille omdat ze 
heel goed gefietst hadden. 
Na het uitdelen van de medailles is een aantal kinderen alvast lekker 
gaan douchen en naar bed gegaan. Misha, Rick, Mariano, Dominique en 
Anno hebben nog spijker gepoept, blikgegooid en spekjes gehapt. Ook de 
spelletjes waren heel leuk. Met Mariano hebben Laura en Lisanne nog 
een potje 30 seconds gespeeld. Hij was er erg goed in! 
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Donderdag 1 augustus 2019 
 
Programma  
09.00 uur: Ontbijt 
10.00 uur:  CreaDoe 
12.00 uur:  Spelletjes en tekenen 
12.30 uur:  Lunch 
14.00 uur:  Spelletjes, tekenen, taart eten en chillen 
16.00 uur:  Oefenen voor bonte avond 
18.00 uur:  Diner 
19.00 uur:  Bonte avond 
 
Menu 
Lunch:  Boterhammen 
Diner:  Patat 
Toetje:  Vla of ijsjes 
 
Geschreven door: Anno en Pieter 
 
Vandaag was het alweer de laatste dag. ’s Morgens hebben we onze 
eigen vlag gemaakt tijdens de CreaDoe en hebben we onze koekjes 
versierd met oogjes, glazuur en spikkels. Ze waren erg lekker! Helaas 
was het niet zo lekker weer en hebben we dus binnen spelletjes 
gespeeld. 
 
Tijdens de lunch aten we boterhammen en Pieter at na zijn boterham 
met hagelslag een lekkere cracker met sesam. Hij vond het heel lekker! 
Na de lunch zouden we eigenlijk buiten nog een voetbaltoernooi doen, 
maar daar regende het te hard voor. Dus hebben we nog even spelletjes 
gespeeld en hebben we onze tas die we in de speeltuin hebben gekregen 
ingekleurd. Ook hebben we taart gegeten en kreeg Cyriel een heel mooi 
jasje en hoedje met blauwe glitters omdat het helaas zijn laatste 
Roosweek is. Hij was erg blij met zijn cadeau en de kaartjes die hij heeft 
gekregen. Hierna hebben we geoefend voor de bonte avond en een hele 
mooie outfit uitgekozen. Woutske heeft aan iedereen gevraagd welke act 
zij wilden doen en heeft een programma gemaakt. 
 
Als avondeten hadden we patat op tafel met een snack erbij en dit was 
weer erg lekker! Ook hadden we vla of ijs als toetje. Anno had een bakje 
met vanille- en chocoladevla met chocoladesaus en hij vond het heerlijk! 
Na het avondeten kregen alle kinderen een Roos diploma omdat ze zo 
goed mee hebben gedaan met alle activiteiten in de week. Dominique, 
Lisa en Rick ontvingen nog de laatste medailles omdat zij zo goed mee 
hadden gedaan tijdens de ochtendgymnastiek. 
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Toen was het eindelijk tijd voor de bonte avond. Woutske deed samen 
met Cyriel de presentatie van de avond. Als eerste mocht Dominique en 
zij deed een dansje op het liedje Gangnam Style. Dit was heel grappig! 
Cyriel en Mariano dansten samen op liedje “Ceintura” en ze waren heel 
los in de heupen! Anno trad in zijn eentje op met het nummer Ghosttown 
en hij maakte er een feestje van! Lisa had een piratenjurk aangetrokken 
en danste op het nummer van Piet Piraat. Ze vond het heel leuk om te 
doen. Cyriel en Mariano traden nog een keer samen op en voor deze act 
had Cyriel zelfs een pievampiercape aangetrokken. Zij dansten namelijk 
op Monsterfeest van kinderen voor kinderen en het was een heel 
spannend optreden! Tijdens het optreden van Rick ging iedereen staan 
en achter hem dansen en meezingen. Rick deed het heel goed! Zoë, 
Tamara en Annie traden weer op als K3 en ze dansten er heel mooi bij. 
Misha was een stromtrooper en liet Laura heel hard schrikken omdat hij 
haar onder schot nam met zijn waterpistool. Gelukkig zat er geen water 
in! Na dit optreden hebben we nog even met z’n allen gedanst en 
gezonden. Helaas gaan we morgen al naar huis en wat hebben wij het 
naar ons zin gehad!! 
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Vrijdag 2 augustus 2019 

Programma 
Heel vroeg opstaan 
08.30 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! 


