FLOEP 3

WOUWLANTIS

Het laatste deel van de
warmwaterketelmannetjes
Het Opper warmwaterketelmannetje dacht eens heel diep na. ‘Ik heb
de oplossing gevonden,’ sprak hij verstandig. ‘We vragen Koning
Kabbelmeer om op Waterstein te passen wanneer wij aan het werk
zijn. Dat betekent dat hij moet zorgen dat er geen rare dingen
gebeuren in Waterstein. Bovendien moet hij de plantjes water geven
maar ook voor alle dieren zorgen. Dat is niet zomaar een klus. Dat is
een moeilijke klus, maar dat kan Koning Kabbelmeer wel. Bovendien is
het best veel werk, dus Koning Kabbelmeer zal zich dan vast niet meer
zo snel vervelen.’ Dat vonden alle warmwaterketelmannetjes een goed
idee.
En zo gebeurde het dat Koning Kabbelmeer in de zomer op Waterstein
paste. En in de winter? Dan vierde Koning Kabbelmeer samen met de
warmwaterketelmannetjes feest. De hele winter lang. De
warmwaterketelmannetjes hadden nooit meer last van de flauwe
grappen van Koning Kabbelmeer en werden dikke vriendjes!

Ka ve weetjes
Wist je dat…
… Staf en Mats slimmer zijn bij Ik hou van Holland dan Manon en Joëlle?
… Manon en Joëlle echt hun best deden?
… de groepjes van de midden sneller ontsnapten uit de escaperoom dan
de groepjes van de oudsten?
… Annabel van de oudsten even niet meer kan rekenen in de vakantie?
… Sep van de midden denkt dat Mingus Ariël is?
… hij dit ziet omdat ze allebei een baard hebben?
… de oudsten op kamp Eddie de pop mee hebben?
… Eddie het waarschijnlijk het zwaarst heeft op kamp?
… sommige kinderen van de midden gisteren wel meer dan 50 keer van
de glijbaan afgegleden zijn?
… het onderwaterthema dit jaar
op woensdag natuurlijk het
allerbeste bij het programma
paste?
… we best trots mogen zijn op de
grote groep oudsten?
… zij ontzetten hun best doen om
het ’s avonds stil te houden
buiten?
… zij het avondspel dan ook
zonder hard te schreeuwen
uitvoerden?
… de buurvrouw in Rucphen dus
nog niet heeft hoeven klagen?
… de leiding in Wouw hier ’s
avonds soms best een voorbeeld
aan kan nemen?

… het lawaai meestal wel een teken is dat het gezellig is om leiding te
zijn bij kvw?
… Mats van de jongsten best met Anneke mee naar huis wilde?
… dit wel pas na het zwemmen was?
… Chris en Moos van de jongsten superveel zin hadden in het
zwemmen?
… ze hun duikbrillen op de heenweg al in de auto hadden opgezet?
… Anneke van de leiding wel eens trusten zegt in plaats van tot zo?
… Tijmen van de jongsten het liedje van Duncan Laurence heel goed
kent?
… hij dit liedje heel vaak thuis luistert en het heel zachtjes kan
meezingen?
… de jongsten van groepje 3 hun snoepjes met iedereen delen?
… dat dat ook heel goed kan omdat ze heel veel snoep hebben?
… de leiding alleen niets krijgt omdat zij al groot zijn?
… Nick de kinderen ging voordoe hoe ze de kruimels uit hun gezicht
konden vegen?
… de kinderen de kruimels eerder uit hun gezicht sloegen?
… Maurits zich een lustvoorwerp voelt?
… hij waarschijnlijk een lustobject voelde?
… dit komt omdat Carolien en Anniek met hem op date willen?
… Fedde van de jongsten met het zwemmen een badmeester op zijn
billen heeft geslagen?
… Hij dit deed omdat hij dacht dat het Nick van de leiding was?
… Romeny van de jongsten een roze roos is en Lynn een gele tulp?
… Luc van jongsten 3 een duikplank heeft gemaakt in het zwembad?
… dat daar heel veel kinderen vanaf gaan?
… de duikplank wel steeds moet worden vastgehouden door Anneke en
Lynn?

Bonte avond
e willen jullie (alle papa’s, mama’s, broers, zussen, opa’s, oma’s,
vrienden en kennissen) hierbij nogmaals van harte uitnodigen voor de
bonte avond. Deze start om 18.00 uur in Wouwlantis.
De kinderen eten eerst met ons mee in Wouwlantis, zodat ze zich rustig
kunnen voorbereiden op de show!
We willen jullie dan ook vragen om voor 18.00 uur niet op het terrein
te komen en rustig te wachten bij de poort vooraan Wouwlantis.
Tot vrijdag!

Welke wouwlantis-figuren
staan er in de rebussen?

Wouws wieler weekend
Dikke banden race
Wat is er nu leuker dan op een afgesloten koers een wedstrijdje fietsen tegen je
leeftijdsgenoten? Dat kan bij de Decathlon Dikke Bandenwedstrijden die in drie
leeftijdscategorieën worden gereden. Je kunt meedoen op je gewone (school)fiets,
met banden die minimaal 28 mm breed zijn. Je neemt het op tegen je
leeftijdsgenootjes uit Wouw en de regio. Racefietsen zijn verboden. De wedstrijd gaat
over een aantal ronden op het afgesloten wielerparcours. Ter bescherming van jezelf
krijg je van ons een echte fietshelm te leen.
De wedstrijden zijn bedoeld voor jongens en meisjes in
drie categorieën verdeeld per geboortejaar. De jongens
en meisjes die een wedstrijdlicentie of basislidmaatschap
hebben bij de KNWU mogen niet meedoen, het doel is
namelijk om kinderen zonder licentie/lidmaatschap te
enthousiasmeren om ook te gaan fietsen.
•
•
•

Categorie 1: meisjes en jongens geboren in 20112012 (10 minuten)
Categorie 2: meisjes en jongens geboren in 20092010 (15 minuten)
Categorie 3: meisjes en jongens geboren in 20072008 (15 minuten)

Op de website www.dikkebandenrace.nl staat alle informatie over de Dikke Banden
Race. Via deze website kun je jezelf tevens aanmelden:
•
•
•

Ga naar www.dikkenbandenrace.nl/kalender
Zoek op 25 augustus naar ‘DBR Wouw’, klik hierop en klik vervolgens op
‘Aanmelden’.
Vul alle gegevens in en je aanmelding is voltooid!
TOT DAN!

Goed om te weten
Jongsten
De jongsten hebben vanmorgen de bonte avond voorbereid en zijn
daarna lekker frietjes gaan eten in Donkenhof. In de middag hadden ze
een onderwater-tocht in Wouwlantis. Morgen gaan zij met de bus naar
de speeltuin.

Midden
De midden zijn vanmorgen Wouwlantis in gegaan en hebben onderweg
spelletjes gedaan. Zij zijn geëindigd bij Donkenhof voor de frietjes. In
de middag hebben ze Crazy Wouwlantis gespeeld en geoefend voor de
bonte avond.

Oudsten
Na de andersom-dag van gisteren was het vandaag een normale dag en
kon er lekker gezwommen worden. Vanavond hebben zij nog een groot
bosspel en morgen zullen zij weer terug naar Wouwlantis komen. Na
thuis even opgefrist te zijn zien we hen graag terug om met ons mee
te eten voor de bonte avond.

Voor vragen of evt. afmeldingen is Manon bereikbaar: 06-34143849

