Donderdag 24 februari 2022
Gabberweek dag 4. Wat gaan deze leuke dagen toch ontzettend snel. Ook vandaag weer
een dag met veel leuke activiteiten, enthousiaste kinderen en vrijwilligers. Van een bezoekje
aan het Oorlogsmuseum, tot het maken van een minituintje en Schaatsen. Het was weer een
mooie dag.

Freerunnen
Voordat je gaat freerunnen, is het belangrijk dat de spieren
warm worden. De kinderen begonnen dan ook met een
warming up. Daarna gingen ze een paar rondjes rennen en
toen begon het echte werk. De kinderen hebben de Kong
geleerd en er waren een paar kinderen die zelfs de Blackflip
durfden. Daarna mochten ze vrij spelen en op het einde was
er nog tijd voor verstoppertje in het donker. De kinderen
gingen tevreden terug naar huis.
Oorlogsmuseum
De kinderen hebben het museum ontdekt door een speurtocht
door verschillende ruimtes. Ze hebben codezinnen ontcijferd
van Radio Oranje. Zo hebben ze de geheime schuilzolder
ontdekt. Daarna hebben ze een rondleiding gekregen in de
loods met WOII voertuigen.

Schaatsen
Wat een feest op het ijs. We begonnen op de binnenbaan, maar als snel
wilde iedereen proberen op de grote ijsbaan te schaatsen. Wat een
toppers allemaal. De rekjes gingen al snel aan de kant en iedereen
genoot. Tussendoor even wat drinken en toen wilde iedereen weer snel
verder schaatsen. De kinderen vonden het veel te snel voorbij gaan. Met
een grote glimlach gingen ze de bus weer in.

Pizzeria Adam
Elk jaar weer een activiteit waar veel deelnemers graag naar
toe gaan! De kinderen werden verdeeld in groepjes. Ze
mochten zelf de pizza’s maken en de keuze was reuze. Nieuwe
smaken werden verzonnen. Wie weet zet Adam er wel 1 op de
menukaart. De pizza’s gingen de oven in en tijdens het wachten
konden de kinderen spelletjes spelen. Toen de pizza’s klaar
waren, konden de ze zelf kiezen wat ze wilde. Of de pizza
meteen opeten, of hij mocht mee naar huis.

Duiken
Een klein groepje durfde het aan om een duik in het
diepe te nemen. Met begeleiding van ervaren
instructeurs konden ze meerdere duiken maken. Ze leerde de
code taal onder de water. Ze waren op een gegeven moment zo
vrij in het water, dat ze zelf hebben gepuzzeld onder water.

Minituintje
Ook elk jaar weer een terugkomende activiteit. Het maken van een
minituintje. De kinderen waren heerlijk aan het werk. Het is wat
gepriegel om een minituintje te maken, maar het eindresultaat was
prachtig!

Morgen alweer de laatste dag! Veel plezier allemaal!

Tot morgen!

