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Lieshout - dinsdag 30 augustus –  

Gisteren hebben de kinderen van 
de onderbouw een heuse 
speurtocht gehouden rondom het 
terrein om de verloren spullen van 
kapitein Chuck terug te vinden. Ze 
hebben zijn flessen rum en de 
masten van het schip terug 
gevonden. Op het haventerrein zelf 
zijn de kinderen zelf veranderd in 
echte piraten. Aan het eind van de 
dag had ieder kind een piratenmuts 
en een ooglapje op! De midden- en 
bovenbouw hebben zich vandaag 
van hun sportieve kant laten zien. 
Er werd flink getennist en 
gevoetbald en tussendoor zijn er 
enorm veel opdrachten gedaan, 
grappige foto’s gemaakt en 
hersenkrakers opgelost. Er stond 
zelfs een heuse tractor op de 
parkeerplaats, die was namelijk ook 
nodig voor de opdrachten.  

 

MET MAST EN WIMPEL GESLAAGD 

Het weer 
Vandaag wordt het een zeer warme 
dag, met een temperatuur die kan 
stijgen tot maar liefst 27 graden 
Celsius!! Kapitein Chuck heeft aan de 
stand van de zee gezien dat er zeer 
lokaal water in omloop kan zijn. 
Zorg deze dag dan ook voor flitsende 
slippers in combinatie met kleding 
die nat mag worden en bestemd is 
voor een hoop waterpret!  

De beste gedichten van dinsdag 
Het is weer lekker weer dus we gaan allemaal tekeer. 
Als een beest op het voetbalveld, daar zijn wij de held. 
Heel de week is een groot feest, vrijdag sluiten we af met een 
superfeest. 
We hebben met z’n allen de grootste lol, niks is ons te dol. 
Eten en drinken is er volop, kortom de dag is top! 
We plakken er nog een paar dagen aan en gaan met die banaan. 
Groepje 12. 
 
KVW een week vol plezier en fun. 
Dat is iets wat ik iedereen gun. 
Je doet leuke dingen en vrijdag misschien ook nog zingen. 
Het is nooit stom, ook al is de leiding een beetje dom. 
Groepje 29. 
 
De kindervakantieweek is heel leuk. 
We liggen vaak in een deuk. 
Ieder jaar weer, het gaat als een speer. 
Lekker samen hutten bouwen. 
Weet je wie goed kunnen bouwen: Vrouwen. 
Woensdag is altijd waterdag, dat geeft iedereen een lach. 
Vrijdagavond is het een groot feest, dan is het weer een super leuke 
kindervakantieweek geweest. 
Groepje 9. 



Puntentelling na de 
tweede dag 
Gisteren hebben de kinderen 
punten kunnen verdienen met de 
verschillende spellen, zoals voetbal 
en tennis. Daarnaast waren er veel 
punten te verdienen met de Crazy 
88 vragen. 
De stand na dinsdag: 
 
 

Onderbouw: 
Plaats  Groep Punten 
1 Groep 1 1350 
2 Groep 2 1300 
2 Groep 7 1300 
4 Groep 5 1200 
4 Groep 6 1200 
6 Groep 8 950 
7 Groep 4 900 
8 Groep 3 700 
 
 

Middenbouw: 
Plaats  Groep Punten 
1 Groep 12 2000 
2 Groep 15 1200 
2 Groep 16 1200 
4 Groep 9 1000 
5 Groep 14 900 
5 Groep 19 900 
7 Groep 13 850 
8 Groep 18 550 
9 Groep 10 500 
10 Groep 17 450 
10 Groep 20 450 
12 Groep 11 200 
 
 

Bovenbouw: 
Plaats  Groep Punten 
1 Groep 26 1750 
2 Groep 23 1600 
3 Groep 30 1500 
4 Groep 21 950 
5 Groep 22 850 
6 Groep 24 700 
6 Groep 27 700 
8 Groep 28 650 
8 Groep 29 650 
10 Groep 25 550 
 

Mop van de dag: 
Rood 
Er was eens een piraat. Hij voer op de rode zee. Daar kwam hij een 
rood schip tegen. Hij vuurde drie rode kogels af. Toen ging hij weer 
aan boord en pakte hij een rode schatkist. Nou heb ik een vraag: 
Wat is er nou het leuke aan deze mop? 
 
Je kunt hem ook in het blauw vertellen. 
 


