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Goedemorgen allemaal, hier zijn we weer! U zult het niet geloven,
maar gisteravond om 22:10 was het op alle zalen helemaal stil in het Woldhuis.
Ja, op de leiding na natuurlijk. Blah,blah,blah…..
Om 7:15 uur moest de corveeploeg op komen draven om de tafels te
dekken met de borden, bekers, bestek en allerlei lekkernijen voor op
het brood. Om half acht mocht iedereen zich aan gaan kleden en
rustig aan naar de eetzaal gaan.
Hè, wat, hoe kan dat nou? Meester Dion was als eerste van de leiding beneden (nou ja, op de
kookploeg na dan) wat een kopje koffie al niet kan doen.
Alleen voor beschuit kwamen de kinderen hun bed uit!! Een heerlijk ontbijtje stond weer klaar
met een gekookt eitje, ham, kaas, worst en natuurlijk de hagelslag, pasta en de pindakaas niet
te vergeten.

Nadat we Floris nu op zijn echte verjaardag hadden toegezongen, hij een cadeautje in
ontvangst heeft genomen en wij heerlijk gegeten hebben, werden de tanden gepoetst, haren
weer in de gel gezet, laarzen aangedaan en hup naar buiten…
Even vrije tijd ,even maar hoor, want juf Laura van IVN stond ons alweer op te wachten in de
kapschuur.
Na uitleg van juf Laura werden de groepjes samengesteld. Je mocht 3 1e keuzes opgeven.
De groepjes werden met veel aandacht samengesteld en daarna gingen de kinderen op pad.
Op pad om in het bos spullen te verzamelen voor HUN tentoonstelling. Je zag ze met emmers,
loepjes, scheppen, grondboren en nog veel meer spullen lopen. Maar ook met muizenvalletjes.
Muizenvalletjes??? Ja en er was er 1 gevangen…..
Laten we nou toch een huisslang hebben hier in de schuur en die krijgt één keer in de week
een muis te eten…. dat is net vandaag….. wat toevallig.
Het eindresultaat van de tentoonstelling was prachtig en de tentoonstelling werd officieel
geopend door de jarige Job.

Jozefschoolonderzoekstentoonstelling wordt geopend!!
Nadat de kinderen alle vragen van de groepjes hadden beantwoord werden deze nog
besproken met Laura. Tenslotte telt dit mee voor het rapport. Hihi. Daarna moest alles weer
terug het bos in van waar ze het vandaan hadden gehaald, anders verstoor je de natuur.
Vraag dat maar aan uw kind(eren). Zij kunnen u alles vertellen over de kringloop van de
natuur, over vogels, vissen, diersporen, paddenstoelen maar het voornaamste wat ze hebben
geleerd is :

“De Natuur dat ben jezelf.”

Nadat alle kikkers, kastanjes, slootprut, grondmonsters, opgezette dieren, beukennootjes,
knipplaten, loepjes, paddenstoelen en ga zo maar door weer opgeruimd was werd de slang
gevoed. Dit is toch altijd wel een dingetje… Wil je het niet zien dan ga je lekker vast buiten
spelen en anders blijf je gewoon kijken….. de slang had een goeie dag.

Daarna vrije tijd. Het weer was niet heel slecht,
maar een beetje druilerig…. Ga je een spelletje
doen of toch maar lekker naar buiten?
Het was fifty, fifty!

En dan ons laatste avondmaal in het Woldhuis. Wat zouden we krijgen? YESSSS!!!
Buiten kwam de BBQ lucht je al tegemoet. Gesponsord door BBQ exclusief, Chris
Janssen, de vader van Mia werden vooraf heerlijke kippenpootjes gebakken. Met hulp
van de vader van Sara werden er daarna nog 75 zelf gemaakte hamburgers op een
broodje met komkommer, tomaat en ui voor de liefhebbers gemaakt en alles ging
gewoon op. Wij zaten allemaal in onze bubbel dus op zeer gepaste afstand werd er
gewerkt. Buiten dus…. Ook was er ook nog 10 kilo patat. Vooraf dachten we dat eten
ze nooit op maar alles ging schoon op.
Na het toetje, een lekker ijsje, was het de laatste kans om zoveel mogelijk punten te scoren tijdens
de kamercontrole. Wie gaan er met de hoofdprijs vandoor? Dat zullen we te horen krijgen tijdens
de prijsuitreiking van vanavond. Maar eerst, voor de laatste keer douchen, tekencontrole
dagverslag schrijven. Tijdens het dagverslag wachtte er een speciale verrassing. Iedereen is
geslaagd voor het Veldwerk Nederland diploma! Een diploma voor bewezen kennis over de
natuur. Ook de kookouders werden hartelijk bedankt voor de goede verzorging van deze week.

Plankenkoorts en podiumstress wordt hier en daar gesignaleerd. Zit mijn haar zo goed? Hoe was
het danspasje ook al weer? Doet de muziek het wel meester Tim en meester Dion?!
De Jozefschool

Talentenjacht gaat zo beginnen….

Er waren geweldige optredens en met veel humor werd de avond aan elkaar
gepraat door meester Tim en meester Dion… De kinderen zaten aandachtig
te luisteren en te kijken naar ieders talenten.
Chapeau allemaal wat jullie weer hebben neergezet!
Met een lied van de juffen en meesters of waren het nou toch echte heksen,
sloten wij de talentenjacht af.
Jaaa, dat is Apeldoorn, lekker eten en corvee,
Apeldoorn, bomen zagen, candle ligth en koekjes bij de thee.

Een hele goede manier om de nacht in te knallen is een superdisco, helemaal compleet met
chips en limo. Een aantal meiden hadden de beautycase van hun moeders leeggehaald en
hebben meester Tim en meester Dion omgetoverd tot Kimberley en Priscilla…. Hilarisch….

Zoals bekend komt aan al het goede een eind. Zo ook aan deze topavond.
Naar bed en beginnen aan het laatste nachtje in Apeldoorn. Morgen opruimen en dan moe,
maar zeker voldaan in de bus naar Aalsmeer.
Bedankt dat wij uw kinderen mochten lenen. Wij hebben onwijs
van ze genoten, we hebben om ze gelachen, we hebben met ze
gelachen, we hebben ze goed verzorgd en wij hopen dat zij het
ook ontzettend naar hun zin hebben gehad.

Via deze verslagen hebben wij u een beetje op de hoogte kunnen houden, maar wij weten zeker
dat er nog vele mooie verhalen van de kinderen zullen volgen! Tot morgen!
Morgen hopen we rond de klok van 11:45 – 12:00 uur weer terug te zijn in Aalsmeer.
Via de groepsapp zullen wij de exacte tijd laten weten.
Zodra de foto’s uitgezocht zijn en op de website staan zullen wij u dit laten weten. De foto’s
komen allemaal in het fotoalbum van de website met als wachtwoord ************.

Bedankt Monique, Karin, Marian, Tim, Dion, Bo, Jeanine, Stiny, Herman, Peter, Corrie en Laura
Namens ons allemaal.
Veel groeten

