ZONDAG 29 APRIL: DASH VS. BUTTERCUP
Vanmorgen was het dan
eindelijk zover: de kindervakantieweek 2018 ging van
start! Rond 11 uur stroomde
de eerste kinderen binnen
en nadat zij samen met hun
ouders op de foto waren
gegaan voor een bord met
de Powerpuff Girls, kon
iedereen een eigen superhel-

dencape maken van een oud
t-shirt! Zodra alle ouders
naar huis waren, kon het
feest pas echt losbarsten!
De superkoks hadden voor
iedereen een lekker boterhammetje voorbereid en
daarna maakten de kinderen
kennis met “suffe Stacey”.
Stacey heeft superhelden
ouders, maar heeft haar

eigen superkracht nog niet
ontdekt. Gelukkig heeft ze
wel een uitnodiging van de
superheldenschool ontvangen! Na deze onverwachte
kennismaking was het EIN-

DELIJK tijd voor lekker
buitenspelen. Na een uurtje
uitrazen begon het middagprogramma. De groep werd
opgedeeld in twee delen:
Team Dash (rood) en Team
Buttercup (groen). In deze

teams hebben we samen
verschillende kennismakingsspellen gedaan zoals
“raad de naam” met namen
zoals Hongerige Hetty,
Super Shahed en Fitte Finn.
Daarna hebben we levend
memory gespeeld om nog
eens te testen of iedereen
elkaars namen voldoende

had leren kennen. Dit bleek
absoluut het geval! Nu was
het tijd om te kijken of de
kinderen ook genoeg andere dingen van elkaar wisten
tijdens “raad het getal”. Hier
moest bijvoorbeeld geraden
worden hoeveel kinderen
precies 3 broertjes of zusjes
hadden en hoeveel kinderen

zwemdiploma A, B én C
hadden. Na deze 3 spellen
stond Team Buttercup op
een ruime voorsprong en
was het weer tijd om buiten te spelen. Er werd flink
gevoetbald en geskelterd,
waarna de superkoks weer
een heerlijke maaltijd voor
ons klaar hadden staan:
macaroni! Tot slot is er nog
flink gestreden in een Bingo-spel met 20 verschillende
opdrachten. Team Dash heeft
hard gestreden, veel spellen
gewonnen, maar uiteindelijk
helaas toch aan het kortste
eind getrokken, omdat zij
niet veel geluk hadden bij het
trekken van de Bingo-ballen:

Team Buttercup heeft gewonnen! Na nog een laatste
half uurtje rennen is iedereen afgepeigerd in bed gaan
liggen. Een geweldige eerste
dag!

