
Terugkomend op gisteravond: lekker 
moe naar bed was gelukt. Het snel in 
slaap vallen gaf ruimte voor verbetering, 
maar dat hoort natuurlijk ook bij een 
vakantieweek. Na gegiebel, geklets en 
een vermeend verhaal over ene Juffrouw 
Trekneus (personage in een verhaal van 
een fantasievolle verhalenverteller in de 
groep) sliepen alle kinderen uiteindelijk 
als roosjes. Vanochtend waren een aan-
tal jongens en meiden alweer verrassend 
vroeg wakker. Dit had als voordeel dat 
de staf geen wekker meer nodig had en 
ook op deze manier goed gewekt werd. 
De ochtend begon met een feestelijk 
ontbijt. Zowel Pippi als haar vader Efraïm 
aten met ons mee, want haar vader ver-
trok vanochtend op één van zijn piraten-
tochten. Toen de buiken goed gevuld 
waren, werd de vader enthousiast uit-
gezwaaid door Pippi en de kinderen. Nu 
Pippi het rijk alleen had, besloot ze ons 
allemaal mee te nemen naar het zwem-
bad. Wat een feest was dat! Zodra we in 
het zwembad aankwamen, waren alle 
kinderen al snel verdwenen in het water. 
De drie verschillende glijbanen waren erg 
in trek bij de kinderen, waarbij de wildwa-
terbaan en steile glijbaan de twee favori-
eten waren. Hoewel, de twee favorieten… 
Staflid Sjoerd was een geduchte con-
current als topfavoriete klimpaal, speed-
boot, boksbal en kopje-onder-drukker. Al 
dat zwemmen en glijden kost natuurlijk 

wat energie en dat moest weer op pijl 
gebracht worden, onder andere met 
een lekker patatje met snack. Dit was 
voor zowel stafleden als kinderen een 
welkome traktatie. Met deze hernieuw-
de energie werd er natuurlijk niet lang 
pauze gehouden, er moest weer verd-
er gegleden en gezwommen worden! 
De wildwaterbaan ging namelijk op de 
snelle stand. De staf was op een gegeven 
moment de tel kwijt, maar dachten dat 
sommige kinderen wel meer dan 20 keer 
van de glijbaan gegaan waren. Onder de 
indruk van die onvermoeibare kinderen 
hobbelden de staf achter hen aan, tot 
het tijd was om naar huis te gaan (waar 
de staf niet zo rouwig om was). De kin-
deren konden nog even vrij spelen, waar-
na er weer een lekker maaltje klaarstond. 
Een hele dag zwemmen maakt immers 
hongerig. De spaghetti, broodjes (knak)
worst en salade werden goed gegeten. 
Nu zou je denken dat de dag ten einde 
was, maar niets was minder waar! Er 
stond nog een film op het programma: 
Monsters en co. Het was een leuke film-
avond, waarbij de kinderen (en stiekem 
ook de stafleden) hardop hebben zitten 
gniffelen bij de grapjes in de film. Daarna 
was het toch echt bedtijd, hoewel daar 
na vandaag al bijzonder minder protest 
op kwam in vergelijking met gisteravond. 
Kortom: een geslaagde dag!

Maandag 29 april: zwemmen!


