Week 11 weekendverslag
17 t/m 19 Maart
Vrijdag
Kijkend op het ´koelkastrooster´ zoals alle kinderen doen wanneer ze
binnen komen, ziet het er uit alsof het een gezellige boel gaat worden dit
weekend! Alle kamers bezet en bijna van alle leeftijden wel iemand. Marjan
draaide een overheerlijke pastasalade in elkaar die zeer gewaardeerd werd
door allen (het laatste overige werd ’s avonds voor de televisie nog
opgepeuzeld) en na het eten werd de corvee gedaan. Spontaan na het toetje
werd er een spelletje verstoppertje gestart door Keano en binnen nog geen
minuut deden ook alle grote kinderen mee. Na deze gezelligheid gingen de
kleineren onder ons naar bed en de groteren vestigden zich op de bank voor
The Voice Kids. Tegen tien uur gingen ook de laatsten naar boven. Slaap
lekker!

Zaterdag
Vanmorgen waren de meeste al wakker voor 8:00. Joyce hoefde er nog maar een paar wakker
te maken voor het ontbijt. Om 8:30 zat iedereen aan tafel en kon het eten beginnen. Heerlijk
een boterhammetje in de ochtend doet niemand kwaad. Na het ontbijt werden de tanden
gepoetst en de kamer aan kant gemaakt. Joyce ging samen met Jolanda, Keano, Louka,
Miquel, Dylan, Nick, Dion, Tiffany en Amanta naar de Stelle om de dieren eten te geven. Wat
waren die toch weer blij met ons! 😊 Nadat we ongeveer 1 uurtje bezig waren geweest
konden we weer terug naar de Malversweie. Daar mocht iedereen vrijspelen en rond 12:30
zaten we weer aan tafel om lekker te gaan lunchen. Na de lunch mochten de beeldschermen
aan tot 14:00, want daarna begon de activiteit. De kleine kinderen hebben lekker buiten
gespeeld, Nick, Robyn, Chevon, Dion en Damian hebben samen met Joyce de bus
schoongemaakt. Thomas is samen met Dylan, Keano en Milan begonnen aan een levende
Wigwam!
De voorbereidingen voor het avondeten waren in volle gang. Joyce had de
soep natuurlijk al gemaakt en Thomas bakte de hamburgers. Er werd lekker
gesmuld en gelachen aan tafel. Na het avondeten gingen Keano, Milan en
Tiffany nog even op de trampoline. Nick, Nina, Jacky en Milou maakten zich
klaar voor de verjaardag van Manouk waar zij met Simone even op bezoek
gingen. Op de Malversweie speelden de Kids die achterbleven na het douchen
met Thomas nog een potje verstoppertje in het donker. Nadat Milan en Keano
op bed lagen, werd er in de woonkamer een film op gezet die we onder het
genot van een chipje en wat drinken werd gekeken.

Zondag
Voor de zondagmorgen zat de ontbijttafel eigenlijk best vol. Normaal
slaapt er hier en daar wel eentje lekker uit, maar vanmorgen hadden we om
09.00 al een gezellig clubje aan tafel. Het kwam waarschijnlijk door alle
lekkers op de tafel. Eitjes, beschuitjes, crackers en speciaal brood. Er
werd in ieder geval goed gegeten. Na het ontbijt werden de taakjes
verdeeld. Simone nam Nick, Dion, Jacky, Nina en Milan mee naar de Stelle.
Marjan werd op de Malversweie geholpen door Amanta, Keano, Dylan, Robyn,
Tiffany en Chevon. Deze twee superteams maakten samen de zondagmorgen
taakjes een eitje. Dit maakt het zo gezellig samen.
Klik hier voor de foto's

