Werkweek 2020
Verslag van vandaag… maandag 28 september
De verkenningsdag
Eindelijk was het zover! We zijn op werkweek. Alle vaders en moeders, broertjes, zusjes,
stonden klaar met hun zakdoeken om ons uit te zwaaien… Ik weet niet wie het hardste heeft
gehuild. De kinderen in ieder geval niet. Vaarwel, adieu, tot ziens, see you soon, goodbye, een
goede reis en een fijne week in Apeldoorn.
Na een -volgens de kinderen- veel te lange reis, kwamen we eindelijk aan in Apeldoorn. Alle
spullen die we vijf kwartier daarvoor in de bus hadden gegooid, konden er nu weer uit…
Een hele klus, maar gelukkig waren er een paar sterke mannen om te helpen.
De kookstaf was al vroeg vertrokken uit Aalsmeer en stonden ons al op te wachten met een heerlijk glas
limonade, een kopje koffie en een heerlijk koekje.
Maar ja, nu moesten al die heeeele zware tassen nog naar de slaapkamers gebracht worden… slepend,
trekkend, duwend en puffend gingen we de trap op. Gelukkig ging alles goed, want er werd goed
samengewerkt….
Een goede samenwerking was nodig, want anders komt je tas niet boven…. En grote, zware tassen waren er
zeker!!!
Jeetje mina, sommige denken hier echt een paar weken te blijven 
Konden we eindelijk ons bed opmaken, tas uitpakken, hebben we ineens een
brandoefening…
Neeeeeeeee toch zeker!!!
Met veel bombarie kwamen ze de trappen af en stonden snel op de afgesproken
plaats buiten in de maatjesrij.
Na de brandoefening, hebben we onze zelf gemaakte lunch van thuis opgegeten
en moesten daarna de aardappels geschild worden.
23 kilooooooo aardappelennnnnnnnn
Weten jullie wel hoeveel dat is en dat allemaal voor die “zuurkool”…..
Hier en daar werd er ook een vingertje met een dunschillertje bewerkt.
Gelukkig is Stiny (onze EHBO-er) mee en kon zich heerlijk uitleven om hier en daar een pleistertje te
plakken. De vingers zitten er verder gelukkig nog wel aan.

Inmiddels werd het tijd om de omgeving te gaan verkennen. Per groepje stond een rugtas klaar met allerlei
spullen om onderweg de opdrachten uit te voeren. Hier zat onder andere in: een meetlint, schep,
insectenzuigertje, blinddoeken, opzoekkaarten, loepje, verrekijker, kompas, opvangbakje, bewaarbak en een
potlood. Bepakt gingen de kinderen en de leiding op pad.
Aan de hand van foto’s zochten zij hun weg door het bosrijke gebied. Wel een beetje vreemd hoor. Degene
die het laatst was vertrokken met zijn groepje was als 3 e terug…… we noemen geen namen (meester Tim)
maar vreemd is het wel.

Na terugkomst van de verkenningstocht stond er een heerlijk glas limonade en/of water met gepelde
mandarijnen voor ons klaar.

Eindelijk even vrije tijd. De vijver was snel ontdekt. Het
was wachten op het eerste natte pak………. Nou kunt u
rekenen? Dat was snel voor elkaar. We noemen geen
namen hoor Daan S. Alsof het buiten niet nat genoeg
was…..val (spring) je toch gewoon in de vijver…. Ja dat
wordt uitkleden tot je onderbroek (dat mocht wel binnen)
naar boven en droge kleren aan.

Nee, hoor…. Tijdens de wandeling was
het een klein beetje miezerregen. De
kinderen hadden er geen last van en
wij ook niet, want de temperatuur is
helemaal oké hier in Apeldoorn.

Fantastisch, heerlijk, genieten, wat smaakte het eten fantastisch. De stamppot
andijvie (zuurkool) ging erin als ZOETE koek. Ze hebben gegeten als dijkers. Om de
gaatjes nog even op te vullen kregen ze nog yoghurt, vla en limo.
In Aalsmeer noemen wij dit Andijviestamp & vlaflip.
Na het diner werden de kamers netjes gemaakt voor de kamercontrole. De controle werd bij de meisjes
uitgevoerd door juf Karin en juf Marian en bij de jongens meester Tim en meester Dion.
De jury was erg enthousiast over de keurige
kamers. Spannend! Maar ja, het is pas maandag.

Laura de BUITENveldwerker van IVN vertelde
BINNEN aan een deel van de groep de kringloop
van de flora en fauna. De andere groep probeerde
de heimwee te onderdrukken door kaarten te
maken voor de thuisblijvers met uit het bos
meegenomen materialen.
Daarna was het wisselen van groep… dus let op U
brievenbus. Misschien ligt er van de week wel een
eikel ( UHHHH kaart) op uw mat!!!
Dacht U dat de dag al voorbij was….. “Echt niet”!! Een dag bestaat uit 24 uur, ook hier in Apeldoorn. Dus
schoenen en jas aan en op naar het inktzwarte bos…. zonder zaklamp. De avondwandeling was erg
spannend in het donker dwars door het bos….een bijzondere ervaring, geen last van kasverlichting en de
landingsbanen van Schiphol.
En daarna ……………..douchen, tekencontrole en in je pyama met je knuffel naar beneden voor
Candlelight.
Het is laat maar inmiddels liggen uw kinderen heerlijk te slapen en sluiten wij deze dag af. Tot morgen!
Slapen……
hoe lang?
Dat kunt U morgen lezen….

