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Frietjes en frutsels 
 

 
KVW-DORP/LIESHOUT 

De vrijdag begon zoals elke dag weer 

met het openingstoneel. Vervolgens 

kon elk groepje in hun boekje zien 

wat voor ‘scène’ ze vanavond zouden 

spelen. De scènes worden met 2 of 3 

groepjes samen gespeeld en het is 

een dans of een stukje toneel. Samen 

vormen deze scènes een groot 

speelstuk. Deze stukjes konden ze 

oefenen en ook waren er een hoop 

spullen om kleding of andere 

attributen te maken voor bij hun 

stukje. Tussendoor werden spellen 

gespeeld. Deze spellen hadden de 

vorm van een parcours met puzzels. 

Met elke puzzel kon je een nieuwe 

sleutel vrijspelen, daarmee kon je 

weer een nieuwe puzzel 

ontgrendelen. 

Dit tot de laatste puzzel en alles 

moest natuurlijk zo snel mogelijk. 

Om kwart voor 12 zijn alle groepjes 

aangelopen naar de frietgezinnen. 

Hier hebben alle kinderen uitgebreid 

hun buikje vol kunnen eten. Om half 

2 moesten ze weer terug zijn voor het 

sluittoneel. 

  



 
 
Kleur deze tekening 
in! 
 
1 = bruin 
2 = geel 
3 = oranje 
4 = rood 
5 = wit 
6 = zwart 
7 = blauw 

 

Scoreoverzicht 
 

Eindstand 
 

Onderbouw 

Nr.1   Groep 1 

Nr.2   Groep 7 

Nr.3   Groep 3 

Nr.4   Groep 8 

Nr.5   Groep 9 

Nr.6  Groep 4 

Nr.7  Groep 2 

Nr.8  Groep 10 

Nr.9  Groep 6 

Nr.10  Groep 5 

 

Middenbouw 

Nr.1  Groep 21 

Nr.2  Groep 12 

Nr.3  Groep 16 

Nr.4  Groep 13 

Nr.5   Groep 11 

Nr.6  Groep 14 

Nr.7  Groep 20 

Nr.8  Groep 17 

Nr.9  Groep 15 

Nr.10  Groep 18 

Nr.11  Groep 22 

Nr.12  Groep 19 

 

Bovenbouw 

Nr.1   Groep 32 

Nr.2  Groep 30 

Nr.3  Groep 28 

Nr.4  Groep 25 

Nr.5  Groep 29 

Nr.6  Groep 24 

  Groep 23 

Nr.8  Groep 31 

Nr.9  Groep 26 

Nr.10  Groep 27 

 

 

Kikkerdril van de Roodwangkikker?! 

Het ingrediënt van vandaag was de 

roodwangkikker. Daarvoor moest er 

diep het moeras in gegaan worden. 

Toen ook dat ingrediënt gevonden 

was had de kruidenier een brouwsel 

gemaakt van alles bij elkaar. Het was 

een hele opgave om alles te vinden. 

Huata is deze kikkerdril gaan zoeken. 

De tijd begon te dringen want het was 

al bijna volle maan. Samen met alle 

kinderen werdt de spreuk geoefend. 

Toen Eyota en Willie ook weer terug 

waren met het brouwsel gooiden ze 

het in de put. Daarna lieten ze het 

touw naar beneden zakken, maar nog 

steeds haalde het touw Bill niet. Er 

moest met de voeten op de grond 

worden gestampt! Dat waren ze 

helemaal vergeten! Toen ze dat 

deden lukte het! Iedereen was 

natuurlijk dolblij en ze dansten 

samen nog het cowboy en 

indianenlied. Ook smulden ze van de 

taart die Willie aan Bill had beloofd! 

Met al die hulp is het gelukkig goed 

gekomen en is de vloek verheven! 

Martijn Vogels, bedankt!!! 
Dit was het laatste jaar als kerngroeplid voor Martijn Vogels. Martijn, we 

willen je allemaal heel erg bedanken voor je inzet!! 
 

 
 


