Weekendverslag week 10 (8t/m 10 maart)

Eftelingweekend!

Vrijdag
Vrijdag, 17.00 uur. We verwachten deze avond 9 kinderen, morgen volgen er nog 2. Lekkere volle
groep dus extra gezellig. Iedereen weet hoe het werkt, je komt binnen en kijkt op welke kamer je
slaapt. Zodra iedereen zijn of haar bed had uitgekozen was er nog even een moment tot vrijspelen.
Ondertussen werd er zelfgemaakte lasagne gemaakt door Nicole (eigen recept). Iets later als normaal
werd er gegeten maar dat was zeker de moeite waard, want bijna ALLES was op. Na het eten heeft
Bram samen met Nicole afgewassen, wat enorm veel was maar wel gezellig. Bram vond ook dat de
kast erg onlogisch was ingedeeld dus heeft hij alles
eruit gehaald en opnieuw ingedeeld, super!!
Dankjewel Bram! Stefan, Talitha en Cordell hebben
gezellig cake gebakken met z’n drieën, deze was
heerlijk! Toen de cake in de oven zat hebben we met
z’n allen op initiatief van Stefan het complimentenspel
gedaan. Dit was erg gezellig, en iedereen heeft mooie
complimenten van elkaar gekregen.

Zaterdag
Iedereen was lekker op tijd wakker behalve de
broertjes Eckhardt. Met een hard of zacht gekookt eitje en cornflakes aan het ontbijt werd iedereen
wakker en vrolijk. Na het ontbijt was het even een uurtje vrij spelen. Aangezien we al vroeg klaar
waren met ontbijten, konden de diervoerders al wat eerder vertrekken. Talitha, Ivar en Marco zijn
met Simone naar de Stelle geweest en hebben keihard gewerkt! De dieren gevoerd, de paarden eten
gegeven en de stallen uitgemest. Om kwart voor 10 werd Julian gebracht door zijn vader, moeder en
zus. Hij had heel veel zin om naar de Efteling te gaan. Rond 10 uur kwam dan ook Stefan naar
beneden, en pas rond 11 uur kwam Gerjan naar beneden. Rond half 12 kwamen we op het idee
lekker pannenkoeken te eten tijdens de lunch dus deze is Jacomijn gaan bakken. Met poedersuiker,
boter, stroop en kaneel verslonden de kinderen op 20 minuten tijd alle pannenkoeken! Na de lunch
hadden de kinderen weer even de mogelijkheid tot vrij spelen. Bram en Cordell kropen boven achter
de playstation. Gerjan draaide beneden een muziekje en ook werd ons nieuwe digibord aangezet om
hierop een potje te patiencen. Marieke vulde ondertussen de tafel met knutselspullen. Trots zijn wij
dat het met Ivar erg goed gaat, maar omdat het zijn laatste weekend is moeten we wel zorgen dat hij
iets mee naar huis neemt waardoor hij ons NOOIT vergeet! Dus schilderden, tekenden, plakten,
knutselden wij met zijn allen een mooi aandenken.
Om 3 uur werd Simone afgelost door Danielle, die ging ook nog even een knutsel werkje maken voor
Ivar, ondertussen waren Marieke en Jacomijn druk bezig om het avond eten alvast klaar te maken.
We eten vanavond aardappel anders, dat zijn aardappelen……maar dan anders! Vooral Cordell was
hier erg benieuwd naar..
Na het eten en het douchen heeft Esperanza een heerlijke hartige taart gemaakt samen met
Jacomijn, dit als extraatje voor morgen naar de Efteling!

Zondag
Tjah, en dan DE dag. We hoeven jullie ouders niet te vertellen dat jullie allemaal HEEL VROEG wakker
waren toch? Voor 07.00 waren bij 10 kinderen de oogjes al open en sommige zelfs al heel actief. Dat
laatste kwam voor Simone wel goed uit, want zo kon ze Marco en Gerjan lekker mee nemen naar de
Stelle om daar eerst nog even te zorgen dat Donnie en Ego buiten kwamen te staan en gegeten
hadden.
Om stipt ( wat een planning hè ) 09.00uur, zaten we met zijn allen in de bus. Simone voorop met de
TomTom en Daniëlle scheurde vrolijk mee over de toch wel stille wegen. Echter, hoe dichterbij de
Efteling, hoe drukker. Aangekomen bij de Efteling hadden we onze eerste meevaller al. Omdat de
witte bus een stukje groter is als de rode mochten we vandaag parkeren bij de ‘campers’, helemaal
vooraan! Daniëlle ging snel zorgen voor de extra toegangskaarten en kreeg maar liefst 5 kaarten om
voorrang te krijgen bij de attracties. Hiervoor proberen wij zoveel mogelijk te zorgen als we naar een
pretpark gaan op een druk bezochte dag. Het is voor de kinderen gewoonweg niet te doen om een
uur, tot anderhalf uur in de rij te staan.
Deze kaarten hielden wel in, dat we sommige attracties zelfs twee keer hebben kunnen doen.
Vandaag hadden we weer een hoop helden bij. Bram die zijn angst voor achtbanen al overwon in de
tweede attractie, de bobslee. Vervolgens ook nog stoer mee ging in de python, hij kon er niet over uit
dat hij dat gewoon gedurfd had. Maar ook de kleinste van het stel, Esperanza, sprong heel stoer met
Simone mee in de bobslee en vervolgens ook nog samen met Julian in Joris en de Draak, noem het
maar niks.
Ivar en Joep waren al snel met zijn tweetjes erop uit gegaan. Ook Gerjan, Marco en Julian begonnen
de dag met zijn drietjes, maar rond 12.00 kwamen zij ons toch opzoeken en zijn lekker blijven
plakken. ’s Middags was er nog plaats voor een broodje Unox waar we ook nog een leuke muts aan
over hielden!
Om 17.00 hadden we afgesproken bij de uitgang en iedereen was keurig op tijd. Met zijn allen in de
auto onderweg naar de McDonalds in Breda. Hier werd flink gegeten en was het moment daar. Ivar
werd hier opgehaald door zijn vader en toen moest er afscheid genomen werden. Heel stoer nam
Ivar afscheid van Daniëlle en de kinderen. Maar toen Marjan en Simone hem vastpakte hield Ivar het
niet meer droog. Vent, we hebben altijd veel gelachen en we zullen je niet snel vergeten hoor!
Bedankt voor de leuke momenten en tot snel!
Om 19.30 kwam de rest van de groep aan op de
Malversweie die goed gevuld zat met ouders. Linda had hen
gelukkig voorzien van een bakje koffie of thee met een
koekje. Sommige vaders namen het er nog even van dat wij
een half uur te laat waren en keken studie sport nog even
snel.
Om 20.00 was het weer akelig stil in de Malversweie en was
iedereen al op weg naar huis om daar te gaan dromen van
die sprookjesachtige weekend.
Marjan, Simone, Danielle, Nicole, Marieke en Jacomijn.
Klik hier voor de vele leuke foto’s!

