Nieuwsbrief weekend (16-18 November)
Vrijdag
16
November
Goedemiddag, als iedereen is aangekomen
en alle spullen op de kamers liggen wordt er
nog buiten gespeeld. Om 17:00 gaan alle
kinderen naar hun kamers om een half uurtje
voor zichzelf te houden. ’s Avonds eten wij kip
ragout met rijst en doperwten. Na het eten
gaat iedereen naar buiten. De jongste
kinderen gaan als eerste douchen. Daarna
worden de andere kinderen 1 voor 1 naar
boven geroepen om te douchen. Na het
douchen wordt er per groep een film
uitgekozen. Voor de oudsten is dit de serie
Hawaï Five o. ze krijgen nog een zakje chips en
drinken en dan is het tijd om naar bed te
gaan.
Zaterdag 17 November
Goedemorgen allemaal, om half 9 worden de
kinderen die zijn blijven slapen wakker
gemaakt. De dag gasten komen allemaal om
9:00 uur. Na het eten en als iedereen er is kan
het programma beginnen. S ’Ochtends
worden er per groep verschillende activiteiten
gedaan. Groep rood gaat knutselen, groep
wit maakt iets lekkers voor bij de lunch. De
oudere groepen groen en blauw krijgen een
rondleiding bij begrafeniscentrum de Vlieger.
Veel kinderen vonden dit erg interessant.
Tussen de middag wordt er gesmuld van de
frikandellenbroodjes die groep wit heeft
gemaakt. ’ S Middags is het weer tijd voor het
keuzenmoment. Iedereen kan kiezen uit:
• Paarden verzorgen en/of met de
paardenkar weg.
• Knutselen (bouwen met steentjes)
• Naar het bos
• Koken (avondeten bereiden)
In de keuken zijn ze druk bezig met het snijden
en koken van de ingrediënten. Het weer is
goed dus er wordt een lekkere wandeling
door het bos gemaakt. Na het keuzemoment
wordt er wat gedronken. En daarna wordt er
nog geknutseld met strijkkralen. Om 17:00 uur
is het tijd dat iedereen weer even tot rust komt
op zijn/haar kamer. Met het avondeten
worden er tortilla’s gegeten. Er wordt film

gekeken en dan is het weer tijd om naar bed
te gaan.
Zondag 18 November
Goedemorgen, om 9:30 gaan we met zijn
allen naar de kerk. Na de kerk wordt er
geluncht. En daarna is het nog tijd voor een
uurtje voor jezelf. ’s Middags wordt er nog
buiten gespeeld en om 16:00 wordt iedereen
weer opgehaald. Fijne dag nog!
Volgende keer bij Aan de hand: 30 November
t/m
2
December
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