Nieuwsbrief weekend 14-16 sep.
Vrijdag 14 september
Hallo allemaal, wij hebben er weer zin in!
iedereen wordt ontvangen en kinderen
spelen nog even buiten. Om 5 uur gaan wij
naar binnen en dan heeft iedereen een half
uurtje voor zichzelf. Om half 6 is het etenstijd,
we eten aardappels met bloemkool, bonen
en een gehaktbal. Lekker Hollandse pot!
Nadat we gegeten hebben word de tafel
afgeruimd en gaan we nog even naar buiten.
Om de beurt wordt er iemand naar binnen
geroepen om te gaan douchen. Als iedereen
weer lekker opgefrist is, dan is het tijd voor een
filmpje. Er wordt in iedere groep apart een film
gekeken. Gericht op leeftijd en interesse. Bij
dat filmpje hoort natuurlijk wel een zakje chips
en wat drinken. De avond is zo weer voorbij.
Slaap lekker allemaal en tot morgen!
Zaterdag 15 september
Goedemorgen allemaal, om half 9 worden
we gewekt. We wassen ons en kleden ons
aan. Om 9 uur is het tijd om te ontbijten. Om
10 uur is iedereen aanwezig. We drinken wat
en het programma wordt aan ons uitgelegd.
Groep blauw en groen krijgen mentorschap
over sexting. Dit omdat het op het moment
een actueel onderwerp is en we het erg
belangrijk vinden dat de kinderen weten wat
de gevaren hier van zijn. Groep rood en wit
hebben leerzame spelletjes met elkaar
gedaan. Na de mentorschap was het tijd om
te knutselen. Iedere groep heeft geknutseld
met als thema herfst. Om 12 uur was het tijd
om te eten. Om 1 uur mochten we een
halfuurtje uitrusten. Voor in de middag
hadden we keuzenmoment. We konden uit
de volgende dingen kiezen.
• De paardenmanege in Ouddorp
• Vogel
en
zoogdierenopvang
in
Middelburg
• Herfsttafel maken
• Bootcamp in het bos

De konden zelf kiezen wat ze wilde. Ze
hebben van de middag genoten.
Zondag 16 september
Goedemorgen, het is alweer de laatste dag
van het weekend. Na het ontbijt maken we
ons klaar om naar de kerk te gaan. We zingen
en bidden met elkaar. De kinderen van de
zondagschool horen een mooi verhaal. Om
12 uur komen de andere kinderen uit de kerk.
Er word geluncht. Na het eten hebben we
een uurtje voor onszelf. Om 2 uur ruimen we
eerst onze kamer op en zorgen we dat alles
beneden staat. Daarna gaan we lekker wat
drinken en krijgen we fruit. Het laatste uurtje
mogen we nog buiten spelen en dan komen
onze ouders alweer. We vonden het erg
gezellig dat jullie er waren! Tot de volgende
keer!
Volgende keer bij Aan de hand:
21-23 september
Contactgegevens
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4322 TG Brijdorpe
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