WOENSDAG 2 MEI: PROEFJEKNUTSELKOOKDANSDAG
Na al meerdere drukke da
gen stond er vandaag een iets
rustigere dag op de planning.
De dag begon met een goed
ontbijt. We zagen een kort
filmpje waarin Stacey terug
blikte op haar eerste week
op de Superheldenschool.

shop die gecombineerd werd
met superhelden-vechttech
nieken. Spiderman, Super
man en Ironman vlogen

door de zaal en er werden
fanatiek push-ups gedaan. Bij
de derde workshop stond
creativiteit centraal. Er werd
Helaas is ze er nog steeds een superheldenlampion en
niet achter wat haar super een sjerp ontworpen. Ook
krachten nu precies zijn en heeft iedereen om de beurt
waar de andere leerlingen in de keuken, samen met de
vandaag aan hun superhel superkoks, iets gebakken. De
den-vechttechnieken werk kinderen konden kiezen uit
ten, bleef Stacey eenzaam en een omelet, een wentelteefje
klunzig vechtend achter...
of een pannenkoek. De staf
was natuurlijk niet te bero
erd om vervolgens te helpen
om die op te eten!

Het programma van vandaag
bestond uit drie verschillen
de workshops. Bij de eerste
workshop
werden
ver
schillende proefjes gedaan,
zoals bijvoorbeeld een om
hoogrollende trechter, een
plasmabol, water schenken
via een draadje en heliumbal
lonnen. Daarna was het tijd
voor een heftige dans work

’s Middags was er na de work
shops veel tijd om te oefenen
voor de bonte avond. Er zijn
inmiddels al veel inschrijvin
gen binnengekomen en we
hebben stiekem al wat voor
proefjes mogen aanschouw
en. Van een solo saxofoon

act en goochelshow tot een
liefdeslied en een toneelstuk.
We zijn erg benieuwd! Ver
der was de middag lekker
chill, een heerlijk zonnetje
erbij en veel tijd om te spe
len.

Voor het avondeten hebben
de koks weer flink hun best
gedaan en we aten bami met
een loempia, kip sate en kroe
poek met een ijsje na! Na het
eten was er nog tijd voor een
kort avondspel. De kinderen
moesten van de ene kant van
het grasveld naar de andere
kant rennen en het was aan
de staf om ze te tikken en
hun kaartjes af te pakken.Aan
het einde werden de kaartjes
geteld en wat bleek: met 3
punten verschil hebben de

kinderen gewonnen. De staf
moest er een klein traantje
om laten, maar de kinderen
zijn moe maar voldaan naar
bed gegaan!

