
4 Violette Vrienden

In de ochtend werden de kok en koksmaat van iedere
patrouille wakker gemaakt. Daarna gingen ze koken en
om acht uur werden de andere kinderen wakker gemaakt.
Om half 9 konden we aan tafel die door onszelf

zaterdag was opgezet. Het eten was lekker en we konden gaan vrij spelen.(behalve diegene
met corvee. Later om 10 uur moesten we op een paar banken gaan zitten. Het was een spel.
Uitleg hieronder.
Drie kinderen gaan naar een plek waar zij de rest niet kunnen horen.
De rest bedenkt drie dingen :

- Een beroep
- Een plaats
- Een moordwapen

Één iemand die die dingen weet moet dat gaan uitbeelden voor 1 van de 3 die weg was.
Die moet het dan weer uitbeelden voor de 2de die komt. En natuurlijk de 2de aan de 3de .
De 3de die moet dan tegen de rest zeggen wat hij of zij dacht.

Daarna was het al weer lunchtijd. We moesten ook nog een fles water en een handdoek in
je tas doen.
Zonder zwembroek?! Toen we de spullen klaar hadden gingen we Hollandse Leeuwen
doen.
We namen de tas mee met de spulletjes (fles water en handdoek)
Toen gingen we lopen en opeens stoppen we voor: ‘De IJzertijd Boerderij’
Het leek daar behoorlijk veel op de IJzertijd. Verrassend hé!
We liepen naar een groot huis. Daar werden een aantal dingen laten zien.
Daarna leerden we hoe smeden in elkaar zat. (geen demonstratie)
Toen gingen we naar een IJzertijdse begraafplaats.
Maar daarna gingen we iets verfrissends doen.
We mochten met onze voetjes in de modder stampen.
Doe modder zat in een soort kuil.
We konden ook vuur proberen te maken met vuursteen en met nog iets.
Daarna gingen we van klei iets maken.
Toen we terug waren moest het eten worden klaargemaakt.



Het was………………Pindacurry met rijst.
In de avond deden we volleybal en toen kregen we bij het kampvuur 2 raadsels.
En later nog douchen en tandenpoetsen.
Daarna gingen we slapen.

-Niels


