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Dit verslag is samengesteld door:
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Vakantieverslag zomer 2019

Zaterdag 27 juli 2019
Programma
10.00 uur: Aankomst kinderen
12.00 uur: Kennismakingsspel
12.30 uur: Lunch
14.00 uur: Schipper mag ik overvaren?
18.00 uur: Avondeten
19.00 uur: Voorleesbingo
20.00 uur: Douchen en naar bed
Menu
Lunch:
Diner:
Toetje:

Brood
Pannenkoeken
Vla

Geschreven door: Hosanna, Lizzy en Jessica
Vandaag is iedereen bij Roos aangekomen. Nadat de papa’s en mama’s
weg waren, hebben we een kennismakingsspel gespeeld. We gingen met
een bol wol overgooien om de namen te leren en dan moest je steeds de
naam zeggen van degene waar je naar toe gooide. Daarna gingen we
lekker lunchen. Het thema deze week is Piraten!
‘s Middags heeft Hosanna lekker gekleurd en Lizzy heeft spelletjes
gespeeld zoals domino. We hebben met de hele groep ‘Schipper mag ik
overvaren?’ gespeeld. Iedereen zong hard mee en toen Lizzy de schipper
was moesten we allemaal eerst onder het net door om naar de overkant
te komen. Ook gingen we de stoelendans doen en Krissy heeft zelfs wel
twee keer gewonnen.
Bij het avondeten kregen we allemaal hele lekkere zelfgemaakte
pannenkoeken en als toetje hadden we vla. Na het eten moesten we
helpen opruimen en deden we verhalenbingo. In het verhaaltje hoorden
we steeds nummers en die moesten we op onze kaart afstrepen.
Niemand had nog bingo vandaag en morgen gaat het verhaaltje verder.
Nu gaan we lekker douchen en naar bed want we zijn allemaal heel moe.
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Zondag 28 juli 2019
Programma
08.30 uur: Ontbijt
10.00 uur: CreaDoe
12.30 uur: Lunch
14.00 uur: Zwemmen
18.00 uur: Avondeten
19.00 uur: Voorleesbingo
20.00 uur: Douchen en naar bed
Menu
Lunch:
Diner:
Toetje:

Gebakken ei op brood
Aardappels, boontjes, wortels en een vega-burger
Vla en yoghurt

Geschreven door: Anastasia, Annika en Adrie
Nadat de leiding ons kwam wekken, hebben we heerlijk ontbeten en
onze tanden gepoetst. Vervolgens deden we ochtendgymnastiek, waarbij
we gingen dansen op muziek. Bij de CreaDoe hebben we een boot
gemaakt van kurken en hebben we een zeil gekleurd voor de boot.
Anastasia heeft daarna ‘Mens erger je niet’ gedaan en Annika heeft
gekleurd. Toen gingen we lunchen, waarbij we een gebakken ei hebben
gegeten. Na de lunch hebben we het Rooslied gezongen en corvee
gedaan. Daarna kwam de bus ons ophalen om naar het zwembad te gaan.
Hier zijn we heel vaak van de glijbaan gegaan, hebben we gedoken in de
band, gespeeld in het ondiepe en in het bubbelbad gezeten. Na het
aankleden kwam de bus ons weer ophalen om naar het huisje terug te
gaan. Voor het eten hebben we ‘Halli Galli’ en ‘Wat ben ik?’ gespeeld.
Als avondeten hebben we gebakken aardappels, een vega-burger,
worteltjes en boontjes gegeten en als toetje een bakje vla of yoghurt. Na
het eten hebben we de verhalenbingo weer gedaan, Annika moet nog 6
nummers aankruisen voor ze bingo heeft en Anastasia nog 7. Toen
hebben we gedoucht, tanden gepoetst en gingen we lekker naar bed.
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Maandag 29 juli 2019
Programma
08.30 uur: Ontbijt
10.00 uur: CreaDoe
12.30 uur: Lunch
13.30 uur: Kaarten schrijven
14.30 uur: Piratenspeurtocht
18.00 uur: Avondeten
19.00 uur: Voorleesbingo
20.00 uur: Douchen en naar bed
Menu
Ontbijt:
Lunch:
Diner:
Toetje:

Brood met lekker beleg
Pannenkoeken en brood
Wraps met (vega) kip en sla, komkommer, paprika en kaas
Vla in wel vier smaken

Geschreven door: Sander, Zein, Reni en Raisa
We begonnen de dag met opstaan. We hadden redelijk goed geslapen. Na
het ontbijt hebben we natuurlijk onze tanden gepoetst en aan
ochtendgymnastiek gedaan. We deden de ‘Kabouter plop’-dans en de ‘Oh
Hokey Pokey’-dans. Oh… en natuurlijk hebben we met de blokken
gebouwd, getekend en ‘Mens erger je niet’ gespeeld, om maar niet te
zwijgen van de skelterraces. Bij de CreaDoe hebben we een eigen
schatkistje gemaakt. Zein vond zijn schatkist erg mooi. Sander had die
van hem bruin gemaakt en het zag er erg stoer uit. Na een beker
limonade en een snelle lunch stond het middagprogramma al voor ons
klaar. Nog meer skelter rijden, basketballen en Donald Ducks lezen in de
luie stoel. Heel leuk om te doen was het schrijven van de kaarten. Naar
papa, mama, opa, oma of lieve buur of vriend. Iedereen kreeg een
persoonlijke piratengroet. Beplakt met stickers en kusjes. Sander had
opgeschreven dat hij was gaan zwemmen en van de grote glijbaan was
geweest. Na het kaarten schrijven begon de piratenspeurtocht met een
echte schatkaart. Door Kapitein Blauwbaard te helpen met het
terugvinden van zijn schat, geroofd door bandieten, hebben we door het
bos gelopen en uiteindelijk de schatten gevonden (na het beantwoorden
van 9 vragen). De schatten waren mooie piraten tolletjes. De kapitein
was trots op ons. Arrr..
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Dinsdag 30 juli 2019
Programma
08.30 uur: Ontbijt
10.00 uur: CreaDoe
12.30 uur: Lunch
14.00 uur: Pukkemuk met de bus
18.00 uur: Avondeten
19.30 uur: Voorleesbingo
20.30 uur: Douchen en naar bed
Menu
Ontbijt:
Lunch:
Diner:
Toetje:

Boterhammen, crackers en chocomelk en fristi
Boterhammen, gebakken ei en komkommer en tomaat
Nasi met een loempia, ei en kroepoek
Waterijsje (Krissy houdt daar niet van en at een koekje)

Geschreven door: Rosalie, Krissy en Denise
Het was vandaag warm, dus we hebben ons aangekleed met jurkje en
korte broek. Bij het ontbijt hadden we lekker chocomelk en fristi. Na het
ontbijt werden we wakker door lekker te dansen. Toen gingen we
knutselen. We maakten een papegaai. Dat hoort natuurlijk bij piraten.
Aarrrrgg zegt Krissy. De papegaaien zijn mooi geworden. Krissy maakte
een Lion King papegaai met rood, geel en oranje. Rosalie maakte een
echte piratenpapegaai met geel, groen en blauw. Morgen vieren we een
verjaardag, daar hebben we ook iets voor gemaakt, maar dat is nog
geheim. Voor de lunch gingen we nog verschillende spelletjes spelen. We
deden wc- en slingertikkertje. Er zijn ook veel bordspelletjes gespeeld
vandaag. Daarna gingen we lekker lunchen. We kregen een gebakken
eitje erbij, en we maakten boterhammen gezond met kaas, komkommer
en tomaat. Roel at een boterham met chocopasta en tomaat, zijn
feestboterham. Na de lunch deden we onze bikini aan en Roosshirts en
gingen we in de bus. Rosalie zat helemaal achterin de bus. We gingen
naar Pukkemuk. Krissy heeft tikkertje gedaan op het springkussen, is in
het sprookjesbos geweest, naar de dieren wezen kijken en heeft
geskelterd. Rosalie ging even pootje baden, in de ballenbak spelen, is
door het sprookjesbos geweest en is in de speeltuin geweest. We kregen
een zakje chips met drinken en hebben een leuke groepsfoto gemaakt.
Daarna gingen we weer met de bus terug naar het kamp. Hier hadden we
nog even tijd voor onszelf en hebben we spelletjes gespeeld en gekleurd.
Daarna kwam de kok nasi brengen. Dit was erg lekker. Als toetje hadden
we lekkere waterijsjes. We hadden weer voorleesbingo over Jack en de
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schat. We moeten allebei nog maar twee vakjes. We denken dat we
morgen wel bingo hebben. Het was een leuke en gezellige dag.
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Woensdag 31 juli 2019
Programma
08.30 uur: Ontbijt
10.00 uur: CreaDoe
12.30 uur: Lunch
13.30 uur: Piratenestafette
14.00 uur: Huifkartocht
18.00 uur: Avondeten
19.00 uur: Voorleesbingo
20.30 uur: Douchen en naar bed
Menu
Ontbijt:
Lunch:
Diner:
Toetje:

Boterhammen en crackers met lekker beleg
Boterhammen met een bakje sla met paprika en komkommer
Pasta met rode of groene saus
Vlaflip

Geschreven door: Assenay, Joost en Roel
Vandaag was de verjaardag van Roel, hij is maar liefst 88 jaar geworden.
Vanmorgen hebben we zijn stoel versierd en hebben we een feest
boterham gemaakt voor hem inclusief kaarsjes. Na het ontbijt hebben we
ochtendgymnastiek gedaan en tijdens de CreaDoe hebben we piraten
attributen gemaakt. Zoals een echte piratenhaak, ooglapje en een
telescoop. Joost heeft hem volgeplakt met mooie stickers en Assenay
heeft hem mooi ingekleurd. Toen was het tijd om onze skills als echte
piraten te bewijzen tijdens een estafettespel waarbij we om een aantal
pionnen heen moesten slalommen, over een springtouw lopen en een bal
in een basketbalnet moesten gooien. Assenay en Joost renden de benen
uit hun lijf tijdens de estafette. Tijdens de huifkartocht hebben we
heerlijk liedjes gezongen, Assenay van het huis Anubis en Joost van Pippi
Langkous. Bij de stop van de huifkar kregen we heerlijk een kopje thee
of fris met een stukje aardbeienvlaai. Daarna mochten nog even heerlijk
spelen in de tuin. Joost heeft gesprongen op de grote trampoline en
Assenay ging tikkertje spelen. Bij thuiskomst mochten we nog even vrij
spelen of lekker relaxen. Assenay heeft toen nog een spelletje van het
huis Anubis gedaan en Joost ging nog een keer trampoline springen.
Na het eten was het tijd voor de laatste voorleesbingo en iedereen had
bingo en won dus een prijsje. Een bellenblaaszwaard, want een echte
piraat kan natuurlijk niet zonder zwaard. Nog even relaxen en toen
lekker douchen en naar bed.
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Donderdag 1 augustus 2019
Programma
08.30 uur: Ontbijt
10.00 uur: CreaDoe
12.30 uur: Lunch
14.00 uur: Modeshow
18.00 uur: Avondeten
20.00 uur: Bonte Avond
Menu
Ontbijt:
Lunch:
Diner:
Toetje:

Boterhammen en crackers
Tomatensoep
Patat van tafel met hamburger, frikadel, kroket of kaassoufflé
Vlaflip met hagelslag

Geschreven door: de leiding
Vandaag was alweer de laatste volledige dag en die stond natuurlijk in
het teken van feest. In de ochtend hebben we tijdens de CreaDoe mooie
T-shirts gemaakt. In de middag was er een heuse modeshow waarbij
iedereen zijn zelfgemaakte shirt mocht tonen. Iedereen liep als een
professioneel model over de catwalk en aan het einde van de catwalk
deed iedereen zijn mooiste pose. Na de modeshow ging iedereen nog
even lekker kleuren, spelletjes spelen of oefenen voor de bonte avond.
Eind van de middag kon iedereen geschminkt of ge-make-upt worden en
een outfit uitzoeken voor de bonte avond. Tijdens het schminken waren
de gordijnen in het huisje dicht en mocht niemand naar binnen omdat
een aantal van de leiding binnen bezig waren met een verrassing. Nadat
we naar binnen mochten, was de tafel helemaal versierd en lagen er
borden van mayonaise, vorken van ketchup en messen van curry.
Na het eten van tafel was het tijd voor de bonte avond, iedereen had
een super leuke act verzonnen.
 Rosalie, Anastasia en Jessica – K3 met Pina Colada
 Hosanna – Sarah & Julia met Hoofd in de wolken
 Sander – Moppentrommel
 Krissy – ROX
 Roel en Denise – Goochel act
 Assenay, Adrie en Patricia – Het huis Anubis met De schat van Anubis
 Annika en Anastasia – Femke met TikTakTik
 Joost – Pippi Langkous
 Hosanna en Rosalie – Mylène & Rosanne met Me & my selfie
 Zein en Lizzy – De Dikdakkers met Cowboys en Indianen
© Stichting Roos 2019

Vakantieverslag zomer 2019

Na afloop was het tijd voor de disco en werd er gedanst en gefeest. Na
afloop nog even lekker douchen en dan naar bed want morgen komen de
ouders weer.
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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
Vandaag was alweer de laatste dag, het was een geweldige week.
Iedereen bedankt voor de gezellige tijd.
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