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ZOMERCARNAVAL
’s Morgens werden alle kinderen weer welkom
geheten op het zomercarnaval terrein. Sjonnie uit
de Jordaan is er weer, samen met Frederique en
Paulien. Wat zal de dag vandaag weer brengen?

Sjonnie uit de Jordaan vertelde dat de
zomerkoningin mooi op de wagen moet staan om
sierlijk te kunnen zwaaien. Dit werd even getest.
Frederique is hier wel wat beter in dan Paulien.
De flashmob van gisteren werd ook nog even
getoond. Dat ging al heel goed. We hadden veel
fanatieke kids die hier, samen met Paulien en
Frederique, aan mee deden.
De testen gaan beginnen. De onderbouw is
begonnen met een vossenjacht in het centrum
van Zijtaart. Diverse rare figuren liepen door
Zijtaart heen, en de kinderen moesten proberen
ze allemaal te vinden. Ook Frederique en Paulien
moesten gezocht worden. Ze waren moeilijk te
vinden, want waren samen op pad met de
tandem. Sjonnie uit de Jordaan overzag alles door
de diverse foto’s en video’s die hij heeft gemaakt.
Hij reed rond op zijn scootertje en kon zo alles
EVEN VOORSTELLEN…
Paulien is een bescheiden meisje. Niet alleen
bescheiden, maar ook erg verlegen. Ze is door haar
moeder opgegeven om zomerkoningin van Zijtaart te
worden. Ze is zelf nog niet helemaal overtuigt of ze
dat wel kan. Misschien dat jullie haar wat aan
kunnen moedigen?
Ze vindt heel veel dingen die een zomerkoningin
doet wel heel leuk. Zo heeft ze gisteren laten zien
dat ze best goed kan dansen en vandaag heeft ze
ook goed meegedaan bij de vossenjacht. Wie weet
dat ze zichzelf nog versteld gaan doen staan, wat ze
allemaal kan. We gaan het zien!

goed bekijken. Wisten Frederique en Paulien de
kinderen te slim af te zijn tijdens deze vossenjacht?
Maar waren ze wel ‘mooi’ verkleed als vos?
De bovenbouw had het strategisch bosspel gedaan. In
de middag gingen zij op zoek naar de vossen tijdens de
vossenjacht. De onderbouw ging de hutjes, die ze
gisteren niet hebben kunnen versieren door het weer,
versieren.
Aan het eind van de dag hebben Frederique en Paulien
laten zien of ze mooi kunnen zwaaien op de praalwagen
én hebben ze raadsels opgelost, die Sjonnie uit de
Jordaan hun voorlegde. Zo kan Sjonnie uit de Jordaan
zien wie het deze dag het beste heeft gedaan. Hij heeft
alles genoteerd en gefilmd en gaat het vanavond eens
goed bekijken.

EVEN VOORSTELLEN…
Frederique is een deftige dame die weet wat ze wil.
Ze had ook het snelste gereageerd op de vacature
van zomerkoningin van Zijtaart. Ze vindt zelf dat ze
daar zeker voor geschikt is. Ze kan eigenlijk alles,
vindt ze zelf. We zullen kijken of de kinderen het
daarmee eens zijn. Ze heeft vandaag zelfs Sjonnie uit
de Jordaan meegeholpen bij wat taken van hem.
Sjonnie uit de Jordaan moest nog wat telefoontjes
plegen voor de afsluiting van het zomercarnaval.
Daar heeft ze aan meegeholpen.

HUTJES VERSIEREN EN BOSSPEL
Op het terrein stonden nog onbeschilderde
hutjes van de onderbouw. Door de regen
gisteren, is daar nog geen tijd voor geweest. Nu
zijn ze lekker aan de slag geweest, en zien de
hutjes er weer helemaal top uit. Ze hebben echt
hun best gedaan.
Ook Frederique, Paulien en Sjonnie uit de Jordaan
hebben de hutjes goed bekeken. Ze zijn echt
super geworden.
De bovenbouw heeft een bosspel gedaan, en wel
levend stratego. De bovenbouw werd opgesplitst
in diverse groepen die moesten gaan proberen de
vlag van het andere teams te veroveren. Eerst
moest sowieso de vlag gevonden worden, en
daarna meegenomen worden naar de eigen
thuisbasis. De bovenbouw heeft zich flink moe
gemaakt tijdens dit bosspel.

VOSSENJACHT
De kinderen gingen dit jaar niet een echte tocht
lopen, maar gingen zelf een eigen tocht maken:
een tocht op zoek naar vossen. Ook Paulien,
Sjonnie uit de Jordaan en Frederique moesten
gezocht worden. In de ochtend hebben de
onderbouwers de vossen gezocht en gevonden
en in de middag de bovenbouw.
Wat hebben ze allemaal wel niet gezien? Ze
zagen onder andere een toffe peer, indianen, een
heuse bokster en een tennisster. Als de kids alle
vossen gevonden hadden, hadden ze allemaal
enveloppen met letters bij elkaar verzameld. Met
deze letters konden ze 2 woorden maken. Dat
was hun taak volbracht.
Er is een flinke strijd gestreden om welk groepje
de meeste vossen had gevonden en dus als
eerste de woorden bij elkaar hadden. Erg leuk om
te zien.

