Jaargang 36, maandag 14-8-2017

Wist je dat…
- Morgen meer van dat;
- Niels zijn aardappels het
liefste rauw eet;
- Er maar liefst 1,5 km
papier is gebruikt om
grotten te maken;
- Team haha;
- Menno eindelijk op
zondagavond gewonnen
heeft met mexxen;
- Team rood zijn eigen
mexx heeft;
- Dat er drie dames
Vol verwachting stonden de
zondaglaat nog maskers
kinderen buiten de poort te
hebben gemaakt;
wachten. Gelukkig konden ze
Er hierbij ook een
eieren etc. leerden we ze beter
tijdens het wachten het mooie
motivational speaker
kennen. Iedereen was enthousiast
kunstwerk aan de poort
aanwezig was;
over deze ontmoeting, behalve Pa
aanschouwen. Na de opwarming
Team Rood de leukste
Crood… Als kers op de taart
renden ze de prehistorie in. Daar
lijding heeft;
werd Gie ook nog terug
werden ze verwelkomt door de
Team Roze dit betwist;
gevonden! Om dit te bezegelen,
Kneuterkamp band, echter zonder
- Betsie top is;
werden we op de gevoelige plaat
de fantastische bierfluit van
- Zelfs de snoepjes op de
vastgelegd als een rainbow 40.
Simon. Guy introduceerde dat hij
kleur van de groep
Groningen heeft moeten
aangepast zijn;
Vol trots brachten we Guy en Gie
ontvluchten na de zoveelste
Behalve bij Roze en
terug naar Crooddorp waar we
aardbeving van de (pre)Shell
Paars;
een tweedehans legden aan de
(Inge trouwens ook). Hierbij is
Mama (Chantal) dr
hutten. Na het smeren van onze
hij zijn broer Gie kwijtgeraakt en
telefoon in de wc heeft
kelen, konden we weer uit volle
was dus heel verdrietig. Om Guy
laten vallen;
borst meezingen met EEEEEEP.
te helpen, gingen de kinderen aan
- Ze hier in de prehistorie
Alleen mocht EEEEP maar twee
de slag om aardbevingsgeen last van hadden;
liedjes zingen van haar
bestendige grotten te bouwen.
ouderwetse prehistorische pa,
Groepje Roze en Rood slaagden
waardoor we vijf minuten te
hierin bijzonder goed en kregen
vroeg klaar waren. We rolden, ja
bezoek van de nieuwsgierige
we rolden zo waar in het
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEP.
prehistorische tijdperk.
Zonnestralen, vet heet,
zonnesteek, zweetvlekken,
verbrandheid en zonnecrème
factor 30.

spookten. Deze vonden we terug
in het Vossenstraatje. Hier
konden we met ze kennismaken
en ontmoetten we o.a. Pa Flodder
uhh, Crood, de Regenboogtijger,
Belt en de vernuftige Krokohond. Tijdens een potje steenbal,
touwtrekken, boter-kaas-en-

Dus

Na de nodige melk, ranja,
Dit was het spannendste wel.
boterhammen en Katja snoep
gingen we op zoek naar bijzonder
vreemde wezens die buurt rond

