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Zon, bewolkt, regen, zon.
Oant moarn!
De dag begon, met pa Crood die
de kinderen eindelijk een kans
wilde geven en mochten ze zijn
grot gaan bekijken. Daar kregen
ze het grote avontuur te horen
van de familie Crood. Na vele
monsters, de 3 potige neushoorn
& de Uilkat, werd ook het
verhaal verteld van hun helaas
verloren Wally, de wollige
walmoet.

Terwijl iedereen hard bezig was
met hun grot te bouwen, was er
ineens gerammel, rook en harde
knal. De grot van de Croods
stortte in!! Vrouwen en kinderen
eerst! Pa Crood kon nog net
ontkomen, en gaf Eep, de
tweeling en de kinderen de
schuld. Nieuwe dingen zijn
slecht! Hij wilde geen minuut
langer in de speeltuin blijven, en
sleepte Eep en de rest van de
familie mee op zoek naar een
thuis.

Nadat we op een droge plek onze
lunch opgesmikkeld hadden,
melde pa Crood zich weer. Hij
vroeg aan de kinderen om een

nieuwe grot te ontwerpen, omdat
hij zelf geen goede plek kon
vinden voor een nieuwe grot. Eep
was ondertussen aan het
solliciteren in Nijmegen (naar
een woning).
Pa Crood was helaas wel
teleurgesteld in de bouwwerken,
de kinderen waren echter wel erg
blij met hun onvoldoendes.
Misschien kwam het ook wel
omdat de kinderen meer
geïnteresseerd waren in de
bouwstenen (opeten).

Omdat Pa Crood zag dat de
kinderen toch wel erg hard bezig
waren met een nieuwe grot voor
hem en zijn familie te bouwen,
vond hij dat het tijd was voor wat
ontspanning. Alle spelletjes
werden uit de kast getrokken,
zoals kat en muis, 10 tellen in de
rimboe en fopbal.

Na de spelletjes, vonden
sommige (volwassen) kinderen
dat het tijd werd om zelf
grottekeningen te maken, daar
waar anderen op zoek gingen
naar verkoeling.

Eep kwam terug gerend uit
Nijmegen, en gaf aan dat daar
ook niks bijzonders te beleven
viel. Ze besloten om de volgende
dag verder te gaan zoeken.
Wist je dat…
- Wist je dat Paars
awesome is?
- Kinderen van
tegenwoordig al tevreden
zijn met een
onvoldoende?
- Sjoerd heeeel oud is maar
het niet wilt toegeven?
- Tessa gelijk kreeg van
Rosa, of all people?
- Oranje alle overige
kinderen heeft, en toch
ook wel awesome zijn?
- (brill)Janne nietjes in haar
oren heeft?
- De Kneuterkamp crew
oud aan het worden is?
- Iemand van Paars een
hele grot opgegeten
heeft?
- Kinderen beter een grot
kunnen bouwen dan
lijding?
- We niet alleen te maken
hebben met een
aardbeving, maar ook met
kaas lava?
- Jaap graag zoenen in z’n
gezicht wil?
- Wally de wollige
walmoet een speertje
heeft gekregen?
- Oma Crood haar kist aan
het uitzoeken was?

