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Lieshout – donderdag 1 september 
–Onder het genot van een heerlijk 
zonnetje zijn er vele kilometers 
versleten door onze eigen piraten. 
De midden- en bovenbouw hebben 
zich vermaakt met een 
wandeltocht. Er werd een startpunt 
toegewezen, vanuit daar kon je 
doormiddel van een puzzel/raadsel 
de vervolg locatie achterhalen. Dit 
werd meerdere keren herhaald om 
vervolgens af te sluiten met een 
razend spannend eindspel. Na een 
moeizame start wisten de groepen 
toch hun schat te vinden in een 
doolhof van lint. De Onderbouw is 
gisterochtend gestart met het 
knutselen van hun eigen 
piratenschip! De havenmeester 
heeft zelfs laten weten dat hij erg 
geïnteresseerd is in enkele creaties! 
Na het zwetende knutselwerk 
konden de kinderen ontspannen 
tijdens een zeer spannend en leuk 
poppenkastverhaal dat werd 
opgevoerd door theater kriskras. 

In de middag zijn alle kinderen van 
de onderbouw op een heuse 
schatzoektocht gegaan! Nadat ze de 
schat hadden gevonden mochten ze 
nog vrij spelen en van de schat 
snoepen. Het was wederom een 
topdag! 

 

PIRATENHANDEL AAN DE WANDEL 

Het weer 
Vrijdag lijkt het net zoals de 
gehele week heerlijk weer te 
gaan worden. Met lokale 
temperaturen van zo’n 25 
graden kan het niet anders dan 
dat het weer genieten geblazen 
gaat worden. Over de avond en 
nacht is nog volop 
onduidelijkheid. Komt de zware 
storm of zal het uiteindelijk toch 
allemaal meevallen? 

De nieuwste popsterren te 
zien in Lieshout? 
Hebben jullie het nieuws al 
meegekregen? Het schijnt zo te 
zijn dat er vrijdagavond 
verschillende pop/topgroepen 
het toneel gaan betreden bij de 
kindervakantieweek. 
Kom allemaal kijken en genieten 
van de verschillende optredens 
die de lokale sterren voor jullie 
hebben bedacht! Komt dat zien, 
komt dat zien! 

Kok Cook gevonden! 
Eindelijk is er weer een 
bemanningslid gevonden! Kok 
Cook werd door Karel 
Kraaiennest gevonden in de 
Lieshoutse bossen!  Karel was 
op dat moment op zoek naar 
de spullen van hun schip die ze 
misten. Karel en Cook hebben 
samen verder gezocht. In de 
bossen en in het dorp konden 
ze heel veel spullen terug 
vinden. Veel te veel om mee te 
sjouwen naar de haven. 
Daarom hebben ze 
schatkaarten gemaakt, zodat 
de kinderen konden helpen 
met sjouwen! 



Puntentelling na de 
vierde dag 
Ook gisteren hebben de kinderen 
punten kunnen verdienen met de 
spellen. Met het einde in zicht zijn 
er veel groepen die er goed voor 
staan! Zet hem op allemaal en ga 
ook tijdens de laatste dag nog voor 
elkaar door het vuur! 
 

Onderbouw: 
Plaats  Groep Punten 
1 Groep 1 2650 
2 Groep 4 2400 
3 Groep 2 2350 
3 Groep 6 2300 
5 Groep 7 2150 
5 Groep 8 2100 
7 Groep 5 2100 
8 Groep 3 1950 
 

Middenbouw: 
Plaats  Groep Punten 
1 Groep 12 3600 
2 Groep 9 2400 
3 Groep 15 2400 
4 Groep 19 2300 
5 Groep 16 2100 
6 Groep 14 1750 
7 Groep 13 1650 
8 Groep 18 1450 
9 Groep 17 1100 
9 Groep 20 1100 
11 Groep 10 800 
12 Groep 11 750 
 

Bovenbouw: 
Plaats  Groep Punten 
1 Groep 23 3100 
2 Groep 26 2800 
3 Groep 22 2300 
4 Groep 30 2200 
5 Groep 29 2100 
6 Groep 21 2000 
7 Groep 25 1600 
8 Groep 27 1500 
9 Groep 24 1400 
10 Groep 28 1200 
 

Mop van de dag: 
Wonderlamp 
Een belg vindt een lamp. Het blijkt een wonderlamp te zijn en er 
komt een geest uit. De geest zegt je mag 2 wensen doen. De belg 
lang nadenken en nadenken en dan zegt ie: doe mij maar een zak 
friet die nooit opgaat. Ok, zegt de geest, en komt er een zak friet zo 
hoog als een flatgebouw. En wat is je volgende wens? Doe mij nog 
maar zo'n zak friet die ik nooit op krijg. 


