Nieuwsbrief weekend (30 November t/m 2
December)
Vrijdag
30
November
Hallo allemaal, om 16:00 komt iedereen aan
en leggen alle kinderen hun spulletjes op hun
kamer. Om 17:00 gaan alle kinderen naar hun
kamers om een half uurtje voor zichzelf te
houden. ’s Avonds eten wij pizza. 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. ze krijgen nog een zakje chips en
drinken en dan is het tijd om naar bed te
gaan.
Zaterdag
1
December
Goedemorgen, om 9:00 uur zit iedereen aan
het ontbijt en komen de dag gasten aan.
Tijdens het ontbijt word het keuzemoment
ingevuld. Als iedereen klaar is gaat iedereen
naar buiten. Na het buiten spelen is het tijd
voor het keuzemoment. Er kan gekozen
worden uit:
• Pietendiploma halen
• Naar het strand
• Paarden verzorgen/ met de kar weg
• Zwarte piet knutselen met een sok
Iedereen doet erg enthousiast mee met alle
activiteiten. Na de lunch trekt iedereen zich
weer terug op zijn/haar kamers. Na het
halfuurtje voor jezelf gaan wij met zijn allen
naar de wildgeraasdag in Zierikzee. Voor jong
en
oud
worden
daar
activiteiten
georganiseerd. Er zijn pieten aanwezig en er
word genoten van het lekkers. Na de
wildgeraasdag wordt er nog lekker een
filmpje gekeken. En dan is het weer tijd dat
iedereen naar boven gaat en even tot rust
komt. ’ s Avonds staan er frietjes op het menu.
Er word flink gesmuld. Na het eten word er nog
buiten gespeeld en de film word opgestart.
Fijne avond allemaal!

Zondag
2
December
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
weekend 14 t/m 16 December
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