Nieuwsbrief Midweek 22 t/m 26 Oktober
Hallo allemaal!
Maandag 22 Oktober
Vandaag komen alle kinderen om 10 uur aan,
iedereen zet zijn spulletjes op hun kamers.
Daarna
word
er
buiten
gespeeld.
na het buiten spelen is het tijd voor het
keuzemoment.
Ze mogen kiezen uit.
• Paarden
• Knutsel houtbranden
• Lasagne koken
S ’middags gaan de kinderen van de midweek
naar het strandje in Ouwerkerk om lekker te spelen
en uit te waaien. Om 15uur wordt er wat
gedronken. En daarna staat er knutselen op het
programma, lekker aan de slag met gips. Om 17
uur gaat iedereen naar boven om lekker even tot
rust te komen S’ avonds staat er lasagne op het
menu die ze S’ middags hebben gemaakt. Na het
eten wordt er nog even buiten gespeeld en
daarna een filmpje gekeken. Dan is de dag voorbij
en iedereen gaat rustig slapen
Dinsdag 23 Oktober
Om 8:30 worden alle kinderen wakker gemaakt.
Om 9 uur zit iedereen aan het ontbijt, daarna word
er buiten gespeeld. Dan is het weer tijd voor het
programma. Vandaag staan er leuke dingen op. S
’ochtends hebben ze EHBO en een gezond stokje
maken. Om 13uur is het tijd voor een half uurtje
voor jezelf. Dan gaat iedereen naar de vlindertuin,
iedereen heeft het daar erg naar zijn zin! Om 17 uur
komt iedereen terug. We eten s ’avonds spinazie
taart.
Woensdag 24 Oktober
Goedemorgen allemaal, om 10 uur starten we de
morgen weer met zijn allen op. Het is wat slecht
weer buiten, het boogschieten wordt verplaatst
naar de schuur, de pijlen vliegen is het rond. S
‘middags gaan wij zwemmen bij de Roompot in
Kamerland. S ’avonds is het tijd voor een film en
iedereen gaat uitgeteld naar bed

Donderdag 25 Oktober
Vanmorgen is het keuzemoment.
De keuze is:
• Paddenstoelen bos
• Paarden
• Kaasbroodje maken
S’middags is de groep gaan bowlen.

En er is nog mentorschap gehouden. Toen was de
dag weer voorbij. Zoals gewoonlijk werd de dag
afgesloten met een film.
Vrijdag 26 Oktober
Om 8:30 word iedereen gewekt, de tassen worden
ingepakt. En er wordt gezamenlijk ontbeten.
Daarna gaat iedereen nog buiten spelen, en
staan om 10 uur de ouders weer voor de deur.
Het was een leuke midweek!
Volgende keer bij Aan de hand:
Weekend 2 t/m 4 november
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