Vakantieverslag zomer 2018
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Vakantieverslag zomer 2018

Zaterdag 21 juli 2018
Programma
10.00 uur: Aankomst kinderen
12.00 uur: Spelletjes
12.30 uur: Lunch
14.00 uur: Kennismakingsspel
18.00 uur: Avondeten
19.00 uur: Verhaal en speurtocht
Menu
Lunch: Boterhammen met kaas, ham en worst
Diner: Pasta met rode saus
Toetje: Chocoladevla en vanillevla
Hallo allemaal,
Vanochtend zijn we allemaal aangekomen in Otterlo. We hebben eerst
spelletjes gespeeld, zoals Mens erger je niet, Memory en Wie ben ik. Na
de lunch deden we een kennismakingsspel. We leerden elkaars naam
door met een bal over te gooien, dat was leuk. Daarna speelden we
levend kwartet, waarbij je als team alle andere kinderen en leiding naar
jouw team moest halen door de goede naam te noemen, dit was nog wel
moeilijk. In de middag hebben we nog meer spelletjes gespeeld en
hebben er een paar kinderen
gezwommen in het zwembad.
´s Avonds aten we pasta met
rode saus, dat was lekker en
het toetje was ook lekker. Na
het eten deden we een
speurtocht. De politieagent
was de bakker, de artiest, de
zwemjuf en de buschauffeur
kwijt en wij gingen helpen
zoeken. Uiteindelijk hadden
we iedereen weer gevonden.
Pippi vond vooral het
kennismakingsspel heel leuk,
en Jasmijn de andere spelletjes. Het was een leuke eerste dag, nu gaan
we ons klaarmaken voor het eerste nachtje slapen hier.
Geschreven door; Pippi, Jasmijn en Maartje
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Zondag 22 juli 2018
Programma
08.30 uur: Ontbijt
10.00 uur: CreaDoe: ijsjes knutselen
12.30 uur: Lunch
14.00 uur: Met de bus naar zwembad de Peppel
18.00 uur: Avondeten
19.00 uur: verhalenbingo over de badmeester
Menu
Ontbijt: Boterhammen
Lunch: Knakworsten
Diner: Aardappeltjes met vlees en groente
Toetje: Vla
Bijzonderheden
Vandaag was het thema van de beroepenweek de badmeester. Om een
beetje in dit zomerse thema te knutselen hebben we ijsjes gemaakt bij
de CreaDoe. Toen we hiermee klaar waren en net een beetje ingesmeerd
voor de felle zon, stond er ineens een heuse badmeester op de stoep,
namelijk Roel. De badmeester heeft met ons samen meegegeten tussen
de middag en naast lekkere boterhammen en beleg hadden we ook
knakworsten voor op brood. JAMMIEEE! Om 2 uur werden wij opgehaald
door een echte buschauffeur met een echte grote bus! De buschauffeur
was superstoer zegt Rick! En ook sterk! Met spierballen. Hij heeft ons
naar het zwembad gebracht. Daar hebben wij heerlijk gezwommen. Je
kon binnen zwemmen maar ook buiten zwemmen. En Jeroen had de hele
tijd een duikbril met een
snorkel op. Deze had hij
geleend van de badmeester.
Er was ook een bubbelbad
waar Pippi, Jasmijn, Kim en
Krissy lekker lagen te chillen.
Rick vond de glijbaan het
leukst en dan vooral degene
waar je met een grote
opblaasband vanaf kon gaan.
Dit ging superhard. Jeroen
vond in het zwembad het
diepe bad erg leuk.
Na afloop gingen we weer naar huis met dezelfde bus en kwam de
catering ons eten brengen. Het was lekker gezond groente met vlees en
aardappels. De groentes waren sperzieboontjes en worteltjes en als
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toetje hadden we lekkere vla. Vanillevla, chocoladevla en yoghurt en we
hadden er zelfs een beetje limonadesiroop in. Na het eten hebben we
verhalenbingo gespeeld. Het verhaal ging over badmeester Frits. Het was
erg spannend en Rick hoeft nog maar 5 getallen om een volle kaart te
hebben. Vanavond had nog niemand bingo.
Geschreven door: Rick, Jeroen en Ramona (momo).
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Maandag 23 juli 2018
Programma
08.30 uur: Ontbijt
10.00 uur: CreaDoe
12.30 uur: Lunch
14.00 uur: Kinderfeestje gevierd
18.00 uur: Avondeten
19.00 uur: Verhalenbingo
20.00 uur: Vrij spelen
Menu
Ontbijt: Boterhammen
Lunch: Croissantjes
Diner: Pannenkoeken
Toetje: Cakejes met slagroom en versiersels
Bijzonderheden
We hebben met CreaDoe twee feestjes gevierd! Eentje voor de
verjaardag van Eline en eentje voor Agnes omdat zij al 10 jaar mee gaat
met Roos! Krissy heeft een kroon gemaakt. De kroon leek op Marshall van
Paw Patrol! Toen het zondag was, wilde Krissy al heel graag de
stoelendans doen. Dit hebben we EINDELIJK gedaan vandaag. Krissy is
derde geworden tijdens de stoelendans! Ook heeft Raisa vandaag twee
hulpbakkers gehad. Dit waren namelijk
Eline en Krissy. Ze mocht op ieder bord een
croissantje neerleggen met haar
ovenhandschoen. Dit deed ze ontzettend
goed. Jam op je croissant is een erg goede
lunch voor Krissy. Blikken gooien viel ook
erg in de smaak. Een team bestond uit
Michelle, Rick, Eline en Krissy. Krissy had
40 punten en daarmee was ze de winnaar!
Het watergevecht was niet echt voor haar
weggelegd en ze is lekker binnen gaan zitten met een Donald Duck. De
andere kinderen hebben een tijd lang genoten met het water! Lisanne
heeft nog lekker een verhaal van Madam Mikmak voorgelezen en daarna
zijn we gaan eten. Pannekoeken waren het menu van vanavond. De
pannekoeken waren allemaal belegd met suiker. Ze waren heerlijk! De
bingo ging over de bakker en het was een heel leuk verhaal. Nu zijn we
het kampverslag aan het maken en hierna gaan we lekker douchen,
tandenpoetsen en slapen.
Geschreven door: Krissy en Lisanne
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Dinsdag 24 juli 2018
Programma
08.30 uur: Ontbijt
10.00 uur: Speeltuin
12.30 uur: Lunch
14.00 uur: Kaartjes schrijven
15:00 uur: Zwemmen
18.00 uur: Avondeten
19.30 uur: Verhalenbingo
20.30 uur: Vrij spelen en gaan slapen
Menu
Ontbijt: Boterhammen met vruchtenhagel en schuddebuikjes (Hosanna)
en boterhammen met smeerworst, kaas en smeerkaas.
Lunch: Boterhammen
Diner: Doperwten, bloemkool, aardappels, slavinken.
Toetje: Vla en yoghurt
Bijzonderheden
Vandaag was de dag van de buschauffeur. Na het ontbijt zijn we meteen
weggegaan naar de speeltuin van Binky. Daar
konden we spelen, naar de kinderboerderij en
op de waterfiets. Op de kinderboerderij
waren een heleboel dieren; kippen, een haan,
cavia’s, ezels, pony’s en alpaca’s. Een paar
kinderen (Michelle, Krissy en Rick) hebben
heel veel gefietst en sommigen zijn met de
Binkybus meegeweest over het hele park.
Daarna zijn we met onze eigen bus
teruggegaan naar het huisje en zijn we gaan eten. Toen iedereen genoeg
had gingen we kaartjes schrijven voor alle ouders, broers en zussen,
vrienden en opa’s en oma’s.
Het was heel warm vandaag, dus na het schrijven van de kaartjes zijn we
nog een keer op het park gaan zwemmen.
Hosanna en Sander hebben gestoeid en elkaar
in het water gegooid en Kim is van de glijbaan
gegaan en heeft spelletjes gespeeld met de
bal. Toen was het alweer tijd voor het
avondeten. Nu gaan we nog even bingoën – Kim
heeft al bijna bingo – en dan is het tijd voor
wat ontspanning.
Geschreven door: Hosanna, Kim en Sam
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Woensdag 25 juli 2018
Programma
08.30 uur: Ontbijt
10.00 uur: CreaDoe – Politiepet maken en politiediploma
10.30 uur: Bezoek van de politie
12.30 uur: Lunch
14.00 uur: Zwemmen, spelletjes, dansen, muziek luisteren
16.00 uur: Huifkar
18.30 uur: Avondeten
19.30 uur: Verhalenbingo over de politie
20.30 uur: Douchen en slapen
Menu
Ontbijt: Boterhammen met kaas en met salami.
Lunch: Boterhammen en een eitje
Diner: Wraps met gehakt,mais, tomaat, paprika en ijsbergsla.
Toetje: Yoghurt met aardbeien.
Bijzonderheden
Vandaag was het de dag van de politie. Na
een lekker ontbijtje waren we vrij aan het
spelen, toen er opeens een echte politieauto
de heide op kwam rijden. Daar kwamen
twee hele stoere politieagenten uit. Michelle
heeft zelfs even voorin de politieauto
gezeten. Daarna moesten ze weer aan het
werk, maar ze hebben wel nog even de
sirene en de zwaailichten aangezet. Daarna
kregen we bij de CreaDoe ons politiediploma. Na de lunch gingen sommige
kinderen zwemmen en de andere bleven
relaxen bij het huisje, want wat is het weer
warm vandaag! ´s Middags gingen we rijden in een safariauto. We
hebben in een natuurgebied rondgereden, en daar hebben we een ree en
wilde zwijnen gezien en lekker veel liedjes gezongen. Toen we
terugkwamen gingen we al heel snel aan tafel zitten voor het avondeten.
We aten lekker wraps met gehakt, tomaat en sla. Na het avondeten
gingen we bingoën. Michelle heeft nog maar een paar getallen nodig.
Zometeen gaat Michelle lekker douchen en daarna naar bed, want het
was een hele drukke dag.
Geschreven door: Michelle en Eline
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Donderdag 26 juli 2018
Programma
08.30 uur: Ontbijt
10.00 uur: CreaDoe
12.30 uur: Lunch
16.00 uur: Zwemmen
18.00 uur: Avondeten
20.00 uur: Bingo
20.15 uur: Bonte Avond en disco
Menu
Ontbijt: Brood met lekkers
Lunch: Wraps met groente en boterhammen
Diner: Patat van de feesttafel!!
Toetje: Aardbeienijs én chocolade ijs met slagroom en aardbeien
Bijzonderheden
Vanochtend stonden we vroeg op en na het ontbijt gingen we knutselen.
Speciaal voor de bonte avond hebben we zelf ons eigen shirt gemaakt.
Op het shirt stonden muzieknoten, een gitaar, een trommel en een ster.
Sander was extra lang bezig om het heel mooi in te kleuren.
Na het knutselen zocht iedereen een muziekje uit voor de Bonte avond.
Abel gaat dansen op een liedje van
het WK. Sander doet een super
spannende act samen met Lisanne en
Eline. Na het middageten met de
lekkere wraps en wat moppen hier en
daar hebben we even rustig aan
gedaan, want het was een warme dag.
We zijn ook nog even naar het
zwembad geweest. In het zwembad
hebben we veel bommetjes gemaakt
en nog extra vaak van de glijbaan.
Abel heeft gespeeld met iedereen in het zwembad en Sander ging de
kinderen en leiding in het water gooien. Na het zwemmen aten we patat
van de feesttafel met muziek, zelfs de lampen waren discolampen! Het
laatste bingo-verhaal ging over de artiest en vandaag had iedereen bingo!
Er waren wel twee prijzen per
persoon! Vanavond was het eindelijk
tijd voor de bonte avond! Sander
deed zijn act en die was een groot
succes. Abel heeft zijn breakdance
moves laten zien! Michelle heeft
gedanst op K3 en Krissie op het liedje
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van Paw Patrol. Rick deed een liedje van Kabouter Plop en Kim zong net
zo mooi als Anouk en Jasmijn als Nick en Simon. Jeroen zong een liedje
van Abba en Pippi danste op Kus gaat los. Hosanna stal de show met
dansen op het liedje dura. Toen iedereen zijn optreden had laten zien,
hebben we nog gedanst in de disco! Een mooie afsluiter van een
fantastische week.
Geschreven door: Abel, Sander en Raisa
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Vrijdag 27 juli 2018
Programma
Heel vroeg opstaan
08.30 uur: Ontbijt
10:00 uur: De ouders kwamen de kinderen weer ophalen
Vandaag was helaas de allerlaatste dag. Na het laatste gezellige ontbijt
hebben we onze tassen ingepakt en nog naar de muziek geluisterd en een
spelletje gedaan. Toen de ouders kwamen hadden we alemaal al heel
veel te vertellen.
We hebben een fantastische week gehad! Tot volgend jaar!
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