
Afgelopen nacht heeft bijna 
iedereen goed geslapen. 
Sommige kinderen moesten 
zelfs wakker gemaakt 
worden!

Toen alle kinderen klaar zat-
en voor het ontbijt kwam de 
Paashaas, verkleed als piraat, 
zingend binnen in polonaise 
met meerdere stafleden. Ze 
waren allemaal verkleed en 
meerdere carnavalskrakers 
zijn de revue gepasseerd. 
Het was dus al snel duide- 
lijk dat de Paashaas vandaag 
Carnaval wilde vieren.

Na het ontbijt en de nodige 
corvee kon het programma 
beginnen: op avontuur met 
Nathan en Joris, die een leuk 
dagprogramma hadden geor-
ganiseerd. Er werden vier 
groepen gemaakt waarin de 
hele dag, tussen de hagel-
buien door, verschillende 
spellen werden gespeeld. 
Bij het eerste spel moesten 

zoveel mogelijk landen 
veroverd worden.  

Hiervoor moesten ze 
kaarten verzamelen door 
elke keer het spel steen-pa-
pier-schaar te spelen. Als 
je genoeg kaartjes had kon 
je een land kopen. Hierna 
kon iedereen nog even zelf 
buiten spelen. 
Na de lunch was het tijd 
voor het volgende spel. De 
teams moesten een code 
ontcijferen. De helft van 
het groepje zocht op het 
terrein naar pictogrammen 
en letters. Ze moesten dit 
vervolgens doorgeven met 
walkie-talkies. Dit was echt 
erg gaaf.

Tussendoor zijn er nog 
heerlijke aardbeien gegeten. 
De rest van de middag war-
en er nog activiteiten zoals 
boogschieten, schieten met 
een katapult, water via bui-

zen naar de andere emmer 
gieten en door een soort 
doolhof lopen. 
Op het eind moest elk 
team nog een moeilijk 
raadsel oplossen, zodat alle 
sloten op een grote schat-
kist opengemaakt konden 
worden. Uiteindelijk is het 
gelukt en zat er voor ieder-
een een knuffel in de schat-
kist. Het was een erg leuke 
middag.

’s Avonds hadden we aardap-
pels gegeten. Na het avonde-
ten kwam het vriendje van 
de Paashaas nog even langs. 
Hij maakt zich nog steeds 
zorgen, maar weet nog niet 
precies hoe de toverspreuk 
opgeheven kan worden. Hij 
denkt wel dat het een goed 
idee is om van elke feestdag 
een voorwerp te bewaren. 
Zou dit inderdaad helpen?!
De dag hebben we af-
gesloten met een mooi 
kampvuur. Bij het kampvuur 
hebben we vooral met z’n 
allen veel liedjes gezongen, 
met als hoogtepunt “de 
Woelie”. 
Hierna gingen we snel naar 
bed, want inmiddels was 
iedereen erg moe. 
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