
Vanmorgen mochten we 
onze pyjama aanhouden bij 
het ontbijt, want de Paas-
haas had vandaag Pasen in 
gedachten als feestdag. Een 
Paasontbijt mag dan natu-
urlijk niet ontbreken! Tijdens 
het ontbijt waren er allemaal 
lekkere dingen zoals Matzes 
en paasstol.  Aan het einde 
van het ontbijt werd er een 
verhaal over Pasen voorge-
lezen. Na het ontbijt ging 
iedereen aankleden en was 
het weer tijd voor de cor-
veebeurten.

In de ochtend zijn we be-
gonnen met het knutselen 
van een leuk fotolijstje waar 
de staf vervolgens een leuke 
foto in heeft gestopt!
Hierna werden alle kinderen 
in twee groepen verdeeld. 
De ene groep begon met 
een workshop chocolade 
maken. De dames van Choc-
olate Lovers hadden heel 
veel verschillende spullen 

meegenomen. Iedereen 
mocht een groot chocolade 
ei versieren met bijvoor-
beeld fondant, kleine Paas-
eitjes, smarties en spikkels, 
oftewel enorm veel choc-
olade! En natuurlijk kon ie-
dereen tussendoor stiekem 
een klein beetje snoepen. 
Erg lekker al die chocolade!

De andere groep begon met 
een DJ-workshop. Iedereen 
had z’n eigen DJ-set en een 
koptelefoon. Je kon zelf 
liedjes mixen en liedjes in 
elkaar laten overlopen. Ook 
hebben we een echte DJ-
quiz gedaan. Dit was echt 
enorm gaaf!

Na de eerste ronde hebben 
we weer boterhammen uit 
het vuistje gegeten en was 
het tijd voor de tweede 
ronde DJ-en en chocolade 
maken. ’s Middags gingen 
de meiden eerst douchen 
en mochten ze daarna nog 

een Paas-knutsel maken. 
De jongens begonnen met 
een weerbaarheidstraining. 
Daarna hebben we de rollen 
nog een keer omgedraaid. 
Tenslotte hebben we nog 
een poosje buiten gespeeld 
tot het avondeten.

Tijdens het avondeten was 
Cupido aanwezig om Valen-
tijn te vieren en moesten 
alle jongens aan de ene 
kant van de tafel zitten en 
alle meisjes aan de andere 
kant. Ook de Paashaas en 
haar vriendje Haas waren er 
weer bij, maar Haas was erg 
verdrietig dat zijn vriendin-
netje niet stopt met het vie-
ren van alle feestdagen! Wel 
zijn we er achter gekomen 
welke spreuk we nodig heb-
ben om de betovering die de 
Paashaas heeft uitgesproken 
ongedaan te maken! Zal het 
morgen lukken...?
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