MAANDAG 30 APRIL: ZWEMMEN!
Na de eerste, voor sommige kinderen niet zo’n
lange, nacht, mocht iedereen om 8 uur van de
slaapzaal af. De tassen met
zwemspullen werden vast

in gepakt. En al snel was iedereen klaar om nog even
buiten te kunnen spelen.
Om half 9 zaten we met
z’n allen aan het ontbijt en
was iedereen ook vast aan
het werk gezet met het
maken van z’n eigen lunchpakketje. Na het ontbijt
werden de corveetaken
uitgelegd en kon iedereen beginnen aan z’n taak:
afwassen, het buitenterrein
opruimen, de eetzaal aan

kant maken, de slaapzalen
aanvegen of de extra taak
in de stafkamer. Er was nog
even kort de tijd om buiten te spelen voor de bus

er was voor het vervoer
naar het zwembad. Stacey
was ook mee: ze heeft wel
eens gezien dat mensen
in zeemeerminnen veranderen in het water, het zou
toch gaaf zijn als dit haar
superkracht zou zijn?

Vlak voor vertrek is Jasper
aan gekomen, precies op
tijd om nog mee te kunnen
naar het zwembad. In het
zwembad was iedereen al
snel klaar om het water
in te duiken. In het water

ging iedereen al snel richting de glijbanen.Vooral de
“Gletsjer Slide” was al snel
favoriet. De hele ochtend
werd er fanatiek gegleden.
Om half 1 hebben we de
zelfgemaakte lunchpakketjes gegeten. Daarna kon
iedereen weer vol energie
verder spelen en ravotten.
Om half 3 was er nog tijd

voor een patatje met een
snack. Het laatste stuk
van de middag werd er
vooral besteed aan duiken,
springen en overgooien
met ballen. Om kwart
over 4 was het tijd om te
gaan douchen en aan te
kleden.Voor Stacey is haar
wens, veranderen in een
zeemeermin, helaas niet
uitgekomen.

De terugweg in de bus was
iedereen duidelijk een stuk
stiller dan de heenweg.
Terug bij het huis zijn we al
snel begonnen aan de film
“The Incredibles”. Halverwege de film was er een
eetpauze: broodje ham-

burger met een ijsje toe.
Na de tweede helft van de
film was het na een lange,
drukke dag, tijd om naar
bed te gaan.

