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Agenda

Simone heeft het moeilijk in het sprookjesbos. 
Zelfs het spiegeltje aan de wand wil haar liever 
niet zien. Hoe komt ze ooit nog terug naar 
huis? Dan verschijnt Sneeuwwitje, zingend en 
dansend, helemaal happy, maar daar is de heks 
die haar een appel aansmeert. Sneeuwwitje 
neemt een hap van de appel die natuurlijk 
vergiftigd is. Simone ziet het gebeuren en ze 
schiet te hulp. Het stukje appel perst ze uit 
Sneeuwwitje die deze keer niet in een glazen 

kist belandt. Simone is een held, iemand die iets 
over heeft voor een ander en de tovenaar be-
loont haar met een ‘Verklaring van goed gedrag’. 
Ze mag weer terug naar huis, maar daar zijn ze 
de pestkop Simon niet vergeten. Ook al doet 
hij lief, Vlinder en Lieve rennen liever hard weg. 
Simon gooit zijn verklaring weg. Wat heeft hij er 
aan? Maar Lieve en Vlinder vinden de verklar-
ing, lezen hem en sluiten Simon in hun armen en 
hun hart. De pestkop is een vriend geworden. 

En ze leefden nog lang en gelukkig..

Goeiesmorges!!
Geslapen als doornroosje?

Fris(ti) en fruitig weer op...
Na een lange en zwaar gezellige nacht is het tijd voor 
het ontbijt...het moest eigenlijk een ontbijt op bed 
zijn maar dat is niet helemaal gelukt aangezien er 
veel KaBOUWers niet in hun bed hebben gelegen. 

Spiegelte spiegeltje aan de wand..
wie heeft er de mooiste hut van 
kaBOUWterland..

De meiden van hutje nummer 6 hebben ook 
dit jaar weer de prijs in de wacht gesleept van 
de mooiste hut. Gefeliciteerd met je snoepprijs 
..ik denk dat deze inmiddels wel al op zal zijn. ‘WIJ’ het bestuur, willen alle kinderen, vrijwilligers en sponsoren

van het KaBOUWterdorp bedanken voor jullie enthousiasme en inzet!

Gevonden voorwerpen 
De gevonden voorwerpen 
van dit jaar liggen vanaf 
vandaag op school.

Foto’s op USB of DVD:
Mocht je nog geen DVD 
of USB besteld hebben 
dan kan dit nog door een 
mailtje te sturen naar
info@jeugdwerkmaria-
heide.nl De kosten zijn €5,- 
voor een DVD en €10 
voor een USB.
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Er was eens.... een slapeloze nacht..
De boys van hutje nr. 9..hebben de 
meeste muntjes opgegraven. Ze waren 
erg blij met hun gewonnen prijs!

Twee koffers had André donderdagavond laat bij. 
Niet om op het kampvuur te gooien, maar wél 
voor bij het kampvuur. Uit de grote koffer haalde 
hij zijn gitaar en voor een klein select publiek 
zong over een goudvis, kuikentjes en beestjes 
die op verzoek van het publiek evolueerden in 
Pokémons. In zijn kleine koffertje bleken allemaal 
dingetjes te zitten, die eenmaal gekozen door 
kinderen evolueerden in spannende verhalen.  

Warm sfeertje!

Proost!!
Wat een gezelligheid bij die 
meiden van groep 8, lekker 
dansen en meelallen op de 
muziek van DJ Jonne.
Samen proosten op een mooi 
nieuw jaar op het voortgezet 
onderwijs en proosten op een 
prachtige schooltijd samen 
hier in Mariaheide.
Meiden heel veel succes!

Wakker blijven!
Onder leiding van slag-

werkopleidingen Beat It 
uit Veghel, hebben de kids 

donderdagavond mee 
kunnen doen aan een 

djembé workshop.
Wat klonk het goed en 

hard!

Nachtkapper...

Nachtwakers
‘De nacht is rustig verlo-
pen...onder het wakend 
oog van onze nachtploeg.
WIST JE DAT....er zelf twee 
diehards bij waren die ook 
lekker doorgehaald hebben 
van 0.00 tot 8.00 uur. 
Namens het bestuur nog-
maals een grote dikke duim 
voor alle vrijwilligers.’


