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Zaterdag 3 augustus 2019 
 
Programma en menu 
Thema:  Vliegveld 
Ochtend:  Aankomst kinderen  
Lunch:  Brood 
Middag:  Kennismakingsspel: landen rad spel 
Diner:  Sperziebonen, aardappelen en gehaktballen 
Avond:  Alarm in het bos (zoek de ontsnapte dieren) & voorleesbingo 
 
Vandaag is natuurlijk iedereen aangekomen. Er werden gelijk allemaal 
spelletjes en boekjes uit de kast getrokken en het was direct een 
gezellige boel. Na een broodje hebben we kennismakingsspellen gespeeld 
om elkaar wat meer te leren kennen. Dat is goed gelukt! Na het 
kennismakingsspel heeft David lang geskelterd en heeft Deron mooie 
bellen geblazen. ’s Avonds stonden er boontjes, aardappels en een 
gehaktbal op tafel met dank aan Diana. Iedereen heeft lekker zitten 
eten. Voor het slapen hebben we een avondspel gespeeld waarbij we 
dieren moesten zoeken die ontsnapt waren uit de dierentuin. Gelukkig 
waren ze snel gevonden. De dag hebben we afgesloten met een 
voorleesbingo en een zakje chips. 
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Zondag 4 augustus 2019 
 
Programma en menu 
Thema:  Frankrijk 
Ochtend:  Ochtendgymnastiek & CreaDoe kaarten maken 
Lunch:  Minipizza’s (de stewardessen hebben per ongeluk het eten 

van Italië ingepakt aan het begin van de reis) 
Middag:  Zwemmen 
Diner:  Kip met groente en gebakken aardappeltjes 
Avond:  Spelletjesavond & voorleesbingo 
 
Ook vandaag was weer een gezellige dag. Vannacht zijn we op reis 
geweest naar Frankrijk. Het hele huisje was versierd met Franse 
vlaggetjes en we hadden leuke placemats om te kleuren. Na het ontbijt 
hebben we samen even ons warm gemaakt met ochtendgymnastiek. 
Maria en Vanessa waren ontzettend leuk aan het meedoen. Daarna was 
het alweer tijd om lekker te gaan knutselen. We hebben ontzettend 
mooie kaarten gemaakt voor thuis vol met kleurtjes, stickers en veren. 
Na het knutselen hebben we nog even wat gedronken en daarna hebben 
we lekker geluncht. We hadden vreemd bezoek van twee verdwaalde 
pizzabakkers die ons pizza kwamen brengen. Die dachten dat we al in 
Italië waren. Wat hebben we gesmuld! Daarna gingen we ons omkleden 
want we zijn ’s middags met het busje naar het zwembad gegaan. We 
hadden een heel leuk zwembad met wel drie glijbanen, eentje had zelfs 
banden en eentje allerlei lichten en geluiden. Rosaliene is wel 5 keer van 
iedere glijbaan gegaan. In het zwembad hebben we lekker een zakje 
chips en een ijsje genomen. Terug in het huisje hebben we even nog voor 
ons zelf gespeeld en daarna hebben we heerlijk kip, aardappeltjes, rode 
kool en boontjes gegeten. ’s Avonds hebben we afgesloten met 
voorleesbingo. 
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Maandag 5 augustus 2019 
 
Programma en menu 
Thema:  Italië 
Ochtend:  Ochtendgymnastiek & CreaDoe dingen met gedroogde pasta 

maken 
Lunch:  Tosti (nu kregen we van de stewardessen dan eindelijk het 

eten van Frankrijk) 
Middag:  Waterspelletjes & verjaardag van Peter (vrijwilliger) vieren 
Diner:  Pasta 
Avond:  Zoektochtspel en (op verzoek van de kinderen nogmaals) het 

landen rad spel. En natuurlijk de voorleesbingo.  
 
Vandaag was een hele bijzondere dag. Het was namelijk de verjaardag 
van Peter! Hij was alweer 21 jaar geworden. We hebben hem ’s morgens 
verrast in bed, en voor hem gezongen. Daarna hebben we Peter 
cadeautjes gegeven. Bij het ontbijt kwamen we erachter dat we in Italië 
waren aangekomen! Er hingen overal vlaggetjes en op onze placemat 
stond de kaart van Italië. Na het ontbijt zijn we weer goed wakker 
geworden door te ochtendgymnastieken. Vervolgens hebben we mooie 
sieraden geknutseld met pasta en kralen. Deze zijn echt supermooi 
geworden allemaal! Als lunch hadden we lekkere tosti’s. Lars had een 
tosti met wel ham, salami, kaas en ananas. Dit was volgens hem erg 
smullen. Na de lunch heeft Jochem een spelletjesmiddag georganiseerd. 
We hebben een skelterrace gehad, snoep gehapt, een waterestafette 
gehad, en als grote afsluiter een watergevecht. Djenna en Teun waren 
hier erg goed in en ze hebben iedereen helemaal nat gemaakt! Na de 
spelletjes hebben we nog even lekker gespeeld en daarna als echte 
Italianen pasta gegeten. Na het eten was er weer een zakje chips en de 
voorleesbingo. David vindt het erg spannend, want hij hoeft nog maar 2 
cijfers. Misschien heeft hij morgen wel bingo!
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Dinsdag 6 augustus 2019 
 
Programma en menu 
Thema:  Amerika 
Ochtend:  Ochtendgymnastiek & CreaDoe eierdozen beschilderen als de 

Amerikaanse vlag 
Lunch:  Brood met knakworst 
Middag:  Speelparadijs 
Diner:  Hamburgers met koolsalade 
Avond:  Verover de vlag & voorleesbingo 
 
Vannacht zijn we doorgevlogen naar Amerika. Er waren nieuwe vlaggen 
opgehangen en er stonden zelfs bekers van de McDonalds voor de limo! 
Ook het knutselen was in het thema. Van eierdozen hebben we vlaggen 
gemaakt en Vanessa heeft zelfs een eierdoos versierd met een groot 
hart. Bij de lunch hadden we een lekker ei. Dat viel goed in de smaak! 
Na de lunch zijn we naar een grote speeltuin gegaan. In de bus hebben 
we hard gezongen en de buschauffeur kon veel over de omgeving 
vertellen. Deron en Teun hebben in de speeltuin op een bootje gevaren 
en Tessa en Maria zijn in het treintje geweest. Er lagen ook grote 
legoblokken waar Jochem een hele hoge toren van kon maken. Na het 
spelen hadden we reuze trek. Gelukkig stonden er broodjes hamburger 
op het menu. De maaltijd hebben we afgesloten met een lekker ijsje. 
Helaas hadden we nog geen bingo met de voorleesbingo, misschien 
morgen!



Vakantieverslag zomer 2019 
 

  ©  Stichting Roos 2019 

 
Woensdag 7 augustus 2019 
 
Programma en menu 
Thema:  China 
Ochtend:  Ochtendgymnastiek & CreaDoe Chinese ratelaar 
Lunch:  Brood en een miniloempia 
Middag:  Chinese huifkarfietsen 
Diner:  Nasi 
Avond:  Dierengeluidenbingo & voorleesbingo 
 
We zijn weer op reis geweest! We waren vanochtend aangekomen in 
China. Het huisje was weer mooi versierd met vlaggen en gezellige 
pandaberen. Bij het knutselen hebben we draken gemaakt van 
eierdozen, vol met glitters. Teun, Jochem en David hebben daarna een 
groot rondje geskelterd over de hei heen om even energie kwijt te raken. 
Tijdens de lunch hebben we heerlijk gesmuld van loempia’s en 
knakworstjes op brood met lekkere saus. Na de lunch gingen we lekker 
fietsen in huifkarfietsen. In drie fietsen met ieder 3 of 4 kinderen hebben 
we een lekker rondje gefietst in de omgeving van Otterlo. Het was wel 
zwaar, maar we hebben genoten en heel veel liedjes gezongen. 
Onderweg hebben we wel even bijgetankt met limonade en een snoepje.  
Toen we terugkwamen hebben we om af te koelen even gezwommen in 
het zwembad van de camping. Daarna was het alweer tijd om lekker te 
gaan avondeten. We hebben nasi gegeten met kroepoek en pindasaus, 
wat was het smullen! ’s Avonds hebben we wel twee keer bingo gespeeld, 
namelijk de dierengeluidenbingo en het afmaken van de voorleesbingo. 
Bij beiden had iedereen uiteindelijk bingo en hebben ze zelfs prijsjes 
gehad, wat een feest!
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Donderdag 8 augustus 2019 
 
Programma en menu  
Thema:  Nederland 
Ochtend:  Ochtendgymnastiek & CreaDoe T-shirts maken 
Lunch:  Brood en pannenkoeken 
Middag:  Oud Hollandse spellen & bonte avond voorbereiding 
Diner:  Patat van de tafel 
Avond: Bonte avond 
 
Een laatste kampdag moet natuurlijk een feestje zijn en dat was het. Na 
het ontbijt en ochtendgymnastiek hebben we elkaars T-shirt versierd. Zo 
heeft iedereen een leuk aandenken aan dit kamp. We waren druk aan het 
versieren en zingen toen we hoorden dat er pannenkoeken zouden zijn 
voor de lunch. Lekker! Met pannenkoeken in de buiken konden we goed 
oefenen voor de bonte avond. Tussendoor hebben we nog lekker friet van 
tafel gegeten! Op de bonte avond heeft Teun gezongen en Lars heeft 
gedanst. Met een chipje en een drankje hebben we ons klaar gemaakt 
voor een laatste nacht. We kunnen terug kijken op allemaal leuke dagen!
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Vrijdag 9 augustus 2019 

 
Programma 
Heel vroeg opstaan 
Ontbijt 
Ouders komen  
Afscheid 
 
We hebben een hele mooie en gezellige week met elkaar gehad. Het was 
een mooie reis! 


