Nieuwsbrief midweek 7-9 maart 2014
Vrijdag 7 maart
Leuk dat jullie er allemaal weer zijn! Het is prachtig
weer buiten en kunnen daarom lekker in de
speeltuin spelen. Om half zes gaat de bel, we
eten heerlijke spinazietaart van Wim. Na het eten
gaan we opnieuw naar buiten en om kwart voor
zeven is het tijd om te douchen. Als iedereen
schoon is kijken we film en drinken we limonade
en eten een zakje chips. Negen uur ligt iedereen
in bed, slaap lekker allemaal!

Zaterdag 8 maart
Het is half negen en tijd om op te staan. Iedereen
wordt gewekt en kleedt zich aan en komt
vervolgens naar beneden. Het ontbijt staat klaar
en om negen uur gaan we eten. Na het eten
gaan we naar boven om onze tanden te poetsen
als die schoon zijn, spelen we buiten. ’s Middags
hebben we genoten van het heerlijke weer. We
hebben lekker buiten gespeeld in de speeltuin.
We zijn ook nog even naar het strao geweest. Dit
is een feest wat hier in de omliggende dorpen
wordt gevierd omdat de paarden weer naar
buiten mogen. ’s Morgens worden de voeten van
de paarden gewassen in de zee en ‘smiddags
gingen we kijken bij het ringsteken. Leuk om te
zien, prachtig al die versierde paarden!
’s Avonds hebben we patat met een snack
gegeten. Een diner die iedereen lekker vindt.

Zondag 9 maart
De laatste dag van dit weekend is alweer
aangebroken. Het is zondagmorgen. De meeste
kinderen trekken wat mooiere kleren aan dan de
andere dagen want vandaag gaan we naar de
kerk. We zingen liedjes met de gemeente en de
voorganger bidt met ons. Na het kinderlied gaan
we naar de zondagsschool. We maken een
bijpassende knutsel bij het Bijbelverhaal. We zijn
maar met een paar kinderen bij Marjan, de
zondagsschooljuffrouw, dus het is lekker rustig en
gezellig zo samen. Eenmaal weer terug bij Aan de
Hand gaan we eerst eten. Na het eten gaan we
naar onze kamers om even te rusten en iets voor
onszelf te doen. ’s Middags is het heerlijk weer,
volgens sommigen wel 20 graden! Hierdoor is het
heerlijk om buiten te spelen in de zon, de jassen
kunnen zelfs uit. Want van al dat springen op de
trampoline, krijg je het erg heet! Half vier is het tijd
om naar huis te gaan, de ouders komen één voor
één. Tot de volgende keer!
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