Voorjaarsvakantie week 9
27 februari t/m 3 maart
Maandag
Een hele goede morgen allemaal! De klok zegt dat het bijna 10 uur is, dus dat betekent dat de vakantie
week van start kan gaan! De eerste zijn al binnen gekomen, en na dat onze Keano is gearriveerd kon
het beginnen. Laten we eerst even met zijn allen een glaasje drinken nuttigen en doorspreken wat we
gaan doen deze dag. De kinderen mochten deze ochtend zelf beslissen wat ze wilde doen, zo lang het
maar niet met een beeldscherm te maken had. Er werd getekend, ‘Mens erger je niet’ gespeeld en
een boek gelezen.
Na het middag eten zouden we eigenlijk met zijn allen naar het bos gaan om het spelletje vlaggenroof
te spelen. Dit is altijd heel erg leuk, maar niet in de regen!! Dus helaas kon dit niet door gaan.. De
kinderen hebben dus deze eerste vakantie middag ingeluid met een leuke film. Minions werd er
gekozen. Wat te drinken en popcorn erbij maakte het compleet!
In de avond aten we gekookte aardappelen met een tartaartje en kon je kiezen tussen bloemkool of
broccoli met kaassaus. Deze maaltijd ging er goed in en ook de corvee verliep erg vlot. Om zeven uur
ging er een groepje sporten met Sandra en de rest bleef bij Marjan. Er werd vrijgespeeld en sommigen
speelden een spelletje Yathzee, we kwamen de avond prima door zo. De eerste dag, veel nieuwe
indrukken weer en een nieuwe groep dus vermoeiend, om kwart voor tien lag iedereen lekker op bed!

Dinsdag
Goeeeeiemorgen.
Om half 8 kwamen de eerste vroege vogels al om hun laptops en tablets. Zo konden zij even een half
uurtje iets voor zichzelf doen tot iedereen werd gewekt en naar beneden mocht komen.
Om half 9 zat het hele grut aan het ontbijt hun boterham en schaaltje cornflakes naar binnen te
werken. Omdat we een flinke groep hebben, is er voor gekozen de groep ’s ochtends te splitsen: de
ene helft sporten, de andere helft vliegers maken. Nadat ieder zijn/haar activiteit had gekozen, gingen
we van start. De sporters; Dave, Dion en Wesley zijn heel fanatiek de apparaten in de sportschool
afgegaan en hebben goed hun spieren aan het werk gezet. Claudia ging mee als begeleidster, en ook
zij zal morgen haar spieren voelen! Op de groep zijn Janique, A, Keano en Djayden druk bezig geweest
met eigen vliegers maken. Dit begon met lichte tegenzin, maar uiteindelijk is iedereen fanatiek bezig
geweest, en ging het uittesten nog fanatieker. Gelukkig werkten ze wel en kan er leuk mee gevliegerd
worden. Na de lunch mochten de kinderen even uitbuiken achter de computer. Na de computer tijd
was het tijd voor een spelletje ‘mens erger je niet’. Het was even spannend, maar Dion was de grote
winnaar! Hierna hebben we het spelletje ‘lekker chipsen’ gedaan. Als iemand 6 gooit, moet je de sjaal,
muts en handschoen aan doen. Als dat allemaal is gedaan mag je lekker chips eten. Maar wat baal je
dan als jij net die handschoen bijna aan hebt, en je buurman gooit 6. Dan gaat de chips aan je neus
voorbij! Gelukkig heeft iedereen wel een chipje op en hebben we heel erg moeten lachen!! Vanavond
lekker macaroni gegeten , wat een gezelligheid aan tafel! De oudere kinderen hebben aan de aparte
tafel gezeten , wat was het rustig. Na het avondeten heeft iedereen netjes zijn taakje gedaan en was
het vrijspelen. Om half 8 zijn we met de hele groep lekker een toetje gaan eten
en hebben we lekker wat gedronken, gezellig met de hele groep. Hierna was het tijd voor
bordspelletjes! We hebben bijna 2 uur lang mens erger je niet gespeeld , wat was het spannend! Na
de spelletjes zijn de meesten gaan douchen en is de rest lekker voor de televisie gaan zitten. Na een
uurtje gezellig tv te hebben gekeken was het weer tijd om naar bed te
gaan!
Woensdag
Zo, en toen was het al weer woensdag! We zitten op de helft van de week. Dat kun je merken aan het
slaap ritme, want de kinderen vonden het fijn dat ze half 9 gewekt werden in plaats van 8 uur! Dulce,
Gideon en Milan kwamen ook vandaag. Na het ontbijt kon de ochtend van start gaan. De jongens
hebben zich heerlijk uitgeleefd in het zonnetje met de bal en Dulce ging lekker knutselen.
Na de lunch stond er ook veel op het programma. Er ging een groep sporten, een groep zwemmen en
een groep taart bakken. De taartbakkers waren A. en Dulce, en wat ging dat goed. De sporters en
zwemmers kunnen vanavond alle calorieën er weer aan eten haha! En als klap op de vuurpijl stonden
er ook nog frietjes op het menu! Dat wordt een VETTE avond zei Keano!
De frietjes smaakten goed en de snackjes al helemaal! Na deze lekkernij mocht ieder wat voor zich
doen. Dat ging erg goed dit keer zodat de begeleiders even de handen vrij hadden om de keuken
schoon te maken. Yahtzee werd wederom weer op tafel gegooid en om half acht was het
drinkmoment. De overheerlijke KinderBuenoTaart werd aangesneden en oh wat was het heerlijk zeg.
Dat we een behoorlijk dosis aan suiker binnen kregen dat namen we maar op de koop toe, ach het is
vakantie. Voor de verandering brachten we het spel Mens erger je niet nog maar eens op tafel en ja
dat kan dus ook met zes mensen, gezellig! Wat ging dat er fanatiek aan toe zeg. Ondertussen gingen
er ook al een aantal kinderen naar bed dus het was erg lastig om stil te zijn. Zo tegen tienen werd er
een einde aan gebreid en ging ieder naar zijn of haar bed. Morgen is het donderdag, en tja het is dus
vakantie dus???? Uitjeeeee!!!!!!

Donderdag
Zo, dan was het toch eindelijk donderdag. Zoals verwacht was het geen enkel probleem met wakker
worden, want met een uitje op de planning heeft iedereen er altijd zin in. We ontbeten om half negen
en de lunchpakketjes werden ook gelijk klaar gemaakt. We vertrokken pas om half elf wat betekende
dat we genoeg tijd hadden om de kamers aan kant te doen en er voor te zorgen dat alle tassen
compleet waren. Toen het eindelijk tijd was gingen we met wel drie auto's op stap, wat een
gezelligheid. We gingen naar Middelharnis dus binnen 25 minuten waren we er al.
Ze hadden hier een dag georganiseerd dat je kon zwemmen, zaalvoetballen en bowlen hoeveel en
wanneer je wilde. Eenmaal betaald kreeg iedereen een bandje om zijn pols en zo kon je in alle ruimtes
terecht. De grote groep koos eerst voor het bowlen nu het nog wat rustiger was. We moesten met zijn
allen op één baan maar dat verliep eigenlijk heel soepel. Dave kwam als grote winnaar uit de bus.
Daarna de zwembroek aan en het zwembad in. Heerlijk om toch weer te zien dat een ieder zich dan
prima kan vermaken. Tussendoor kregen we ook nog frietjes die er bij inbegrepen waren. Tegen
drieën besloten we te gaan omkleden, de groteren gingen een potje zaalvoetballen en de wat
kleineren vermaakten zich heerlijk op het grote springkussen. Tot zeker vier uur konden we ons prima
vermaken en gingen we na nog wat te hebben gedronken richting Ouwerkerk. Daar werden we
opgewacht door Esmay die al begonnen was met het voorbereiden van het eten. Frietjes hadden we
gisteren ook al dus vandaag lekker aardappelen vlees en groenten!
Daar zijn Sandra en TADADADADA Thomas is er weer. We hebben hem gemist de afgelopen maanden,
leuk dat je er weer bent. Esmay had het eten al voorbereid en Thomas kon zijn kunsten nog even laten
zien om het af te maken. Vanavond op het menu: aardappels, boontjes, spinazie en een schnitzel. Na
het avondeten is het Keano die vraagt wie er zin heeft in een spelletje Sandra(mens)-erger-je niet
hahaha, samen met Nick, Dion en Nina wordt er de hele avond lekker gespeeld. Wesley en Pascal
trekken zich even terug op hun tablet en Dave doet een dutje want vandaag was toch een beetje
vermoeiend. Om 20.00 uur komt Chevon binnen samen met Jolanda, leuk om haar weer te zien. En na
een toetje en glaasje prik zetten we de televisie nog even aan om de avond lekker af te sluiten.
Iedereen gaat netjes op tijd naar bed en oogjes toe.
Vrijdag
Vrijdag, de laatste dag voor het weekend alweer!
Vandaag hebben de logeerkinderen lekker uitgeslapen en waren dus weer helemaal opgeladen voor
een nieuwe dag. Op het gemakje wakker geworden en lekker ontbeten. Na het eten heeft iedereen
netjes zijn taakje uitgevoerd en was het tijd om lekker vrij te spelen! Aan het einde van de ochtend zijn
er allerlei lekkere hapjes klaargemaakt voor de ontvangst van de ouders, en de nieuwe
logeerkinderen, lekker smikkelen! Een reuzen Twix, pizza snacks, frikandelbroodjes en gezonde wraps ,
heerlijk!
Na de heerlijke lunch, mochten de kinderen even vrijspelen. Na een uurtje werd ‘mens erger je niet’
weer op tafel gezet. Aan het einde van de middag hebben de jongste kids gezellig een filmpje gekeken
met wat lekkers erbij. Helaas was het al snel 4 uur, en werden Dion en Janique opgehaald. Keano werd
niet veel later ook opgehaald en toen was deze vakantie week al weer voorbij! Ongelooflijk hoe snel
het is gegaan, maar goed, het was ook zo gezellig!!
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