
Wat een dag gister! Pippi had woensdag 
al aangekondigd dat het gister één groot 
feest zou worden en dat was het ook. Het 
feest ging door tot ’s avonds, vandaar dat de 
dagkrant dit keer een gisterkrant is. 

In de ochtend zijn Pippi en de kinderen druk 
bezig geweest. Er werden vliegmachines 
gemaakt, waarbij de kinderen knipten, 
prikten, plakten, verfden en knoopten. Het 
kostte iets meer tijd dan verwacht, maar 
uiteindelijk stond er een rijtje vliegmachines 
klaar voor vertrek. Heel leuk om te zien hoe 
geconcentreerd de kinderen aan het werk 
waren (en bleven!). Naast vliegmachines 
werden de kinderen aan het werk gezet 
in een circusworkshop. Enthousiast liep 
iedereen op ballen, tonnen, balken en ijzeren 
koorden. Het bijzondere was dat het iedereen 
lukte om de voorgedane kunsten na toe 
doen. Blijkbaar is het een groep kinderen met 
circus-talent. Van al die leuke dingen werd 
iedereen hongerig, wat goed uitkwam voor 
de lunch. Pippi had namelijk een HELE grote 
berg pannenkoeken geregeld. Wat was dat 
lekker! Alle kinderen (en staf) zaten lekker te 
smikkelen. 

In de middag kwam er een boswachter langs 
die ons meenam naar buiten om ons wat 
te leren over de natuur. Kinderen hebben 
muisvriendelijke muizenvalletjes gezet, waar 
we later die middag terug gingen kijken om 
te zien of er een muisje in zat. Daarna gingen 
we in de regen op pad om in de nestkastjes 
in het bos te kijken of er vogelnestjes in 
zaten. Met ladders vertrokken we naar het 

bos, waar we per groepje met ladders de 
boom in klommen om in de nestkastjes te 
gluren. We hadden veel geluk! Naast een 
aantal lege nestkastjes, zagen we nestjes met 
kleine eitjes en ook enkele nestjes met jonge 
vogeltjes erin. De kleine vogeltjes waren nog 
heel jong (en daardoor verrassend kaal en 
lelijk), heel tof om te zien. Het regende toch 
wel hard (maar de kinderen klaagden niet!), 
dus we snelden terug naar de overkapping. 
Daar had de boswachter nog een verrassing 
in petto: een levende rattenslang. Dit leverde 
gemixte reacties op, zowel onder de kinderen 
als onder de staf. Toch heeft uiteindelijk 
iedereen zijn angst overwonnen en de 
slang even aangeraakt of vastgehouden. 
Heel stoer! Tijdens het controleren van de 
muizenvallen bleek er één muis gevangen te 
zijn. Na democratisch stemming besloten de 
kinderen toch om de muis weer vrij te laten in 
plaats van aan de slang te voeren. 

En toen was het eindelijk zo ver: de 
Vilakakelbonte avond! Het moment waar een 
boel kinderen al dagen mee bezig waren. 
De kinderen waren enthousiast en hadden 
veel acts bedacht, die met verve werden 
opgevoerd. De opening werd verzorgd 
door Pippi en een aantal kinderen in hun 
vliegmachines. Trots kwamen ze naar binnen 
vliegen in hun mooie creaties. Daarna werd 
er quizzen verzorgd, gedanst, gezongen, 
toneelstukjes opgevoerd en wedstrijdjes 
uitgevochten. De sfeer zat er de hele avond 
goed in en tijdens de afsluitende disco gingen 
de armen in de lucht. Een echte feestdag dus!

Donderdag 2 mei: kakelbonte avond!


