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UIT DE KUNST
’s Morgens werden alle kinderen weer welkom
geheten in het atelier van Angelo Michael.
Angelo Michael hoopte dat iedereen vannacht
goed geslapen had. Hij heeft zelf niet veel
geslapen, omdat hij de hele nacht aan de
teletransformator heeft gesleuteld.
Margot Merlot en Pedro Sjeminee hebben de
hele nacht in het atelier van Angelo Michael
geslapen. Die waren gisterenavond wel heel erg
moe van alle spelletjes waar me mee gespeeld
hadden en alle indrukken die ze opgedaan
hadden.
Enkele kinderen mochten met Angelo Michael
mee kijken of ze het defect aan de
teletransformator konden vinden. Die kregen het
niet gevonden, maar Pedro Sjeminee en Margot
Merlot zien ineens dat er een onderdeel mist. Er
is een onderdeel stuk en lag op de grond,
helemaal zwart. Nu ziet Angelo Michael het ook.
Maar hoe komen we aan het missende
onderdeel? We moeten hem gaan bestellen.
Angelo Michael checkt op zijn telefoon waar hij
EVEN VOORSTELLEN…
Angelo Michael is een echte kunstenaar. Hij heeft vele
schilderijen gemaakt, zoals de ‘Fiesta’. Zijn atelier
hangt helemaal vol met zijn stukken.
Hij heeft echter meer in zijn mars. Hij is namelijk ook
goed met techniek. Hij heeft een grote
teletransformator gemaakt, om zo schilderijen tot
leven te wekken.
Hij vind het heel leuk om nieuwe dingen te doen,
zoals het maken van de teletransformator. Hij vindt
het wel weer spannend ofdat het lukt, en of alles goed
komt. Dan is hij best wel een beetje zenuwachtig.
Zorgen jullie ervoor dat hij zich geen zorgen hoeft te
maken? Laten we hopen dat alles op zijn pootjes
terecht komt.

het onderdeel kan bestellen. Hij heeft een site
gevonden, maar tjeminee, die is wel heel duur.
Misschien dat de kinderen de tocht maar heel goed
moeten doen, zodat we zo het geld kunnen verzamelen
om het onderdeel te kopen.
Aan het einde van de dag bleek dat alle groepen de
tocht zo goed hadden gelopen én de spelletjes zo goed
hebben gedaan, dat er genoeg geld gestort was op de
rekening van Angelo Michael. Hij heeft ’s middags het
onderdeel voor de teletransformator kunnen bestellen.
Nu maar hopen dat het onderdeel snel komt en hij de
machine kan maken. Nu hebben Margot en Pedro zich
ook met de tocht vermaakt, maar ze horen eigenlijk
toch in het schilderij ‘Fiesta’ thuis. We wachten maar
even af. Tot morgen.

EVEN VOORSTELLEN…
Pedro Sjeminee is de feestende man uit het schilderij
‘Fiesta’. Samen met Margot Merlot zit hij in het
schilderij vast. Pedro kent Margot Merlot heel goed.
Ze zijn namelijk altijd samen in het schilderij. Samen
drinken ze vaak een drankje. Gezelligheid is iets waar
ook Pedro erg van houd. Pedro Sjeminee is iets
rustiger, of ja, Margot Merlot praat aan een stuk door.
Pedro komt er dus eigenlijk gewoon niet tussen.
Pedro vindt heel veel dingen leuk om te doen en om
te zien. Hij zal dan ook fanatiek meedoen aan alle
spelletjes tijdens de JAZ dagen.

TERREIN SPELEN
Op het terrein staan allemaal leuke spelletjes die
de groepen mochten gaan doen. Ook hier werd de
behendigheid van de kinderen én van Pedro en
Margot getest. Glibberen op het zeil, maar dan
ook nog hockeyen. Dat valt niet mee. Verder was
de blindball een echte topper. Met een virtuele
bril zag je het gehele voetbalveld van boven. Ook
jezelf zag je dus van boven. Probeer zo maar eens
een goal te scoren. Verder zag het slaapzakken –
stoelendans spel er erg komisch uit. Dus niet
alleen leuk om te doen, maar zeker ook om toe te
kijken.

DE TOCHT
De kinderen hoefden dit jaar niet de pijlen te
volgen, maar gingen met de mobiele telefoon aan
de slag. Ze moesten de QR codes die ze tijdens de
tocht tegen kwamen scannen. Zo kregen ze de
route door. Omdat ze het zo goed deden, kregen
ze ook meteen geld uitgekeerd. Dit werd meteen
op de rekening van Angelo Michael gestort.
De kabelbaan was natuurlijk ook weer tijdens de
tocht aanwezig. Dat is toch een echte topper.
Verder zijn er ook nog diverse spelletjes gespeeld
tijdens de tocht. De kinderen moesten
bijvoorbeeld door de garage van Anouk en Joop
heen. Nu lijkt dat niet zo moeilijk, maar wel als ze
de draden niet aan mogen raken én de kinderen
samen in 1 broek vastzitten.
Tenslotte is er ook nog een grappige groepsfoto
gemaakt. Die mag natuurlijk niet ontbreken.

