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ZOMERCARNAVAL
Dit jaar bevinden we ons, tijdens de 20e JAZ-dagen,
op het terrein voor het zomercarnaval in Zijtaart.
Als hoogtepunt zien we op het terrein een mooie
praalwagen staan!

In het Zijtaarts Belang heeft een vacature gestaan.
Sjonnie uit de Jordaan is namelijk druk op zoek
naar een zomerkoningin voor het zomercarnaval
in Zijtaart 2019, tijdens de 20e editie van de JAZ
dagen. Hij bekijkt de sollicitatiebrieven die hij
allemaal heeft ontvangen. Zal er een goede
zomerkoningin bij zitten? Suzanne v. Nunen,
Monique Verhoeven en Yvonne van Tiel kwamen
helaas niet door de eerste sollicitatieronde. Een
zomerkoningin moet aan verschillende skills
voldoen, zoals goede dansmoves, sportief,
representatief en sociaal vaardig. Dat zijn nogal
wat eisen. Laten we hopen dat we een goede
zomerkoningin kunnen vinden.

Paulien en Frederique komen ook naar voren als
potentiele zomerkoningin. Misschien dat één van
hun aan het eind van de JAZ dagen als echte
zomerkoningin naar voren komt. Deze dag
worden de dansskills getest. Dit tijdens de spellen
deze dag. Paulien en Frederique geven namelijk
een danslesje, wat als flashmob tijdens de JAZ
dagen gedaan kan worden.
Sjonnie uit de Jordaan legt alles vast. Dit om goed
te kunnen beslissen wie deze dag de beste
dansskills had. Samen met de kinderen is er
gekozen dat Frederique de beste dansskills had.
Een pluspunt voor Frederique!
Morgen gaan we weer andere kwaliteiten testen.
Wie weet dat Paulien dit beter ligt. We gaan het
morgen zien!

EVEN VOORSTELLEN…
Dit is Sjonnie uit de Jordaan. Hij organiseert al jaren
het zomercarnaval in Rotterdam, Amsterdam maar
ook in Rio de Janeiro is hij actief in de organisatie. Het
is een rasechte Amsterdammer. Dat is ook duidelijk te
horen. Hij organiseert dit jaar het zomercarnaval in
Zijtaart, tijdens de 20e editie van de JAZ dagen. Hij
heeft het al goed voor elkaar. Er staat een mooie
praalwagen, het terrein is versierd en alles is netjes
opgeruimd. Hij mist alleen nog één belangrijk ding:
een zomerkoningin! Tijdens de JAZ dagen gaat hij op
zoek naar een geschikte zomerkoningin. Zal hij een
goede koningin vinden? We gaan het zien!
MASKERHUT
Om het zomercarnaval in Zijtaart er extra feestelijk
uit te laten zien, is er voor elke groep een mooie
hut gemaakt. Dit is een groot masker. De groepjes
konden deze nog extra mooi maken met hout,
stof, verf en behang. Voorafgaand aan het werk, is
er een werktekening gemaakt, zodat er vanaf
tekening geplakt, gespijkerd en geniet kon
worden. Wat hebben ze mooie exemplaren
gemaakt. Alle hutjes bij elkaar zien er uit als een
fleurig geheel in die hoek van het terrein. Leuk
gedaan kids!
Sjonnie uit de Jordaan is ook zeer tevreden over
de resultaten. Wie weet dat er nog kinderen zijn
die Sjonnie uit de Jordaan mee kunnen gaan
helpen met het organiseren bij andere
zomercarnavals!
SPELLETJES
Op het spellenterrein werd vandaag naast de
dansskills van Frederique, Paulien én de kinderen
ook kracht en behendigheid getest. De kinderen
hebben diverse spelletjes gedaan, zoals trefbal,
spiegeltekenen en spijkerbroekhangen. Ook
hebben de kinderen genoten van een
goochelworkshop van Joost de goochelaar. Hij liet
zijn kunsten zien, in een korte voorstelling en
daarna mochten de kinderen zelf aan de slag. Dat
was de hit van de dag. De kinderen hebben zich
flink uitgeleefd bij de spelletjes deze dinsdag. Nu
moe maar voldaan naar huis en op naar
woensdag!

