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Het weer was er weer!
De hutten helaas niet meer…
Dus begonnen we gewoon
nog een keer. Dit ging
gepaard met zeer veel zeer.
Spijkers in voeten, hamers op
hoofden en bewakers die ons
alsmaar beroofden. Jafar had
een visioen in zijn zandloper,
de sultan was verandert in
een huttensloper. Met een
moker sloopte hij erop los, alle
hutten waren de klos.

Daarna nam Aladdin ons mee
in de grot der wonderen, er
lagen veel schatten, wel
honderden! We vonden er ook
nog een kaart, die bleek nog
wel het meeste waard! We
volgden
de
aanwijzingen
meteen en moesten helemaal
naar de Koekendaal heen.

We
werden
naar
de
eendenvijver geleid en met de
magische lamp verblijd. Toen
moesten
we
dat
hele
ontzettend lange eind weer
terug lopen en hebben we de
laatste pallets kunnen kopen.
De burgemeester kwam ook
op bezoek en Aladdin poetste
de lamp met een doek. Helaas
gebeurde er toen geen fluit,
maar na het poetsen met de
hand, kwam er zomaar een
blauw verschijnsel uit! Dit
bleek een geest die drie
wensen
geeft,
waarvoor
Aladdin nog geen idee heeft.
De kinderen wisten wel raad:
een zwembad, een mojonair,
vliegen en veel overdaad.
Aladdin gaat dus nog een
nachtje denken, wat de geest
hem eens zou schenken.

Na een lekkere lunch en veel
spelen, volgden de kinderen Het was dus een
weer onze bevelen. We boeiende dag met
kregen een dobbelsteen en gespeel en veel gelach.
volgden
het
ganzenpad,
awesome opdrachten kregen
we zat. De levende piramide
was zeer geslaagd, ook de
andere opdrachten waren
gewaagd. Blijkbaar vonden we
aan het eind weer een stuk
van een kaart, die stukken
hebben we samengevoegd
met vaart!

hele
veel

Wist je dat:
- de ouders het liefst
zouden willen dat hun
kinderen hier de hele
week zouden slapen(de
kids
waarschijnlijk
ook)?
- De lijding dit geen goed
idee vindt en dit
geveto’d heeft?
- Jaap de hele tijd de
lucht in wijst?
- De prinsessen(volgens
sommige
kinderen)
lekkere chickies zijn?
- Iemand
overal
de
schultan krijgt?
- Dit ook terecht is?
- Rick een blauwtje heeft
gelopen?
- De geest opblaasbaar
was?
- En van rubbertjes op
z’n hoofd houdt?
- Sandra en Jetske erg
nat waren vandaag?
- Rijmpjes maken best
stom is?
- Rijmwoordenboeken
niet altijd rijmen?
- Laura niets in te
brengen heeft?
- Els niet explosief kan
kotsen?

