Rabbit Hill
3 t/m 5 maart 2017
Weet wie je bent en ken je talent
Iedereen heeft zijn eigen interesses en kwaliteiten. Dat is maar goed ook, want
anders zouden we allemaal dezelfde hobby hebben. Het is ook praktisch voor onze
maatschappij, want daardoor kunnen veel mensen werk doen wat ze leuk vinden of
waar ze goed in zijn. Toch zijn er ook mensen die werk doen wat ze helemaal niet
leuk vinden. Daarom is het belangrijk om er achter te komen wat je eigenlijk leuk
vindt. Ook is het belangrijk om jezelf goed te kennen op andere vlakken. Immers
gaan werken houdt meer in dan een vaardigheid onder de knie hebben. Naast
werken is vrije tijd natuurlijk ook super belangrijk, dus gaan we daarin ook op
ontdekkingstocht. We gaan de komende weekenden op zoek gaan ons zelf, wat we
leuk vinden en naar onze talenten.
Tot vrijdag!
Groeten Bas
Vrijdag
Tijd
18.00
18.45
20.00

Activiteit
Ontvangst
Eten: pasta met spinazie en spekjes
Avondwandeling of een spelletje spelen.

Zaterdag
Tijd
Activiteit
9.00
Ontbijt
10.30
Filmpjes maken/ interviewen
Vind jij het leuk om zelf filmpjes te maken & te monteren of mensen te
interviewen? We gaan de komende weekenden, ieder weekend een
filmpje maken van het weekend. Daar komen verschillende dingen bij
aan de orde zoals het filmen, interviewen, bedenken van leuke
animaties, monteren, geluid en creativiteit. Uiteindelijk gaan we dit
filmpje natuurlijk plaatsen op de Stavast facebook.
Of
Schaken
Wist je dat Oscar een meester is in schaken en dat hij bereid is om het
jou ook te leren? Kun je nog niet schaken, geen probleem dan leert
Oscar je de beginselen. Kun je wel al goed schaken dan is dit je kans
om de fijne kneepjes te leren.
Of
Spoedcursus EHBO
Zie jij jezelf later in een witte jas lopen? Of heb je gewoon een hele
onhandige vader waarbij het wel handig is als je EHBO skills hebt.
13.00
Lunch
13.45
Vertrek richting bowlingbaan. Zoals sommige van jullie wellicht weten is
dit het laatste logeerweekend van Max. Max was er al bij toen we het
allereerste weekend hadden op de Eemhof. Vandaar dat we nog een
laatste keer gezellig met de hele groep gaan bowlen.
15.00
Terug naar de huisjes
16.00
Programmeren in Scratch
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18.00
19.30

Zondag
Tijd
9.00
11.00
15.30

17.00
18.00

Scratch is een online programeer platform waarmee je zelf filmpjes,
animaties of games kunt ontwerpen. Je kunt ze via het platform ook met
elkaar delen. In deze workshop leer je hoe je dit kunt doen. Bedenk wel
dat je zelf een laptop of tablet mee moet nemen.
of
Koken
Je kunt er ook voor kiezen om te oefenen met je kookvaardigheden.
Samen gaan we namelijk het avondeten bereiden.
Eten: lekker wokken met groenten, rijst en kip
We gaan er een super gezellige bioscoop avond van maken. We
nemen hout mee om de kachel aan te stoken en we gaan onze eigen
popcorn en suikerspinnen maken.

Activiteit
Ontbijt
Zwemmen of wandelen
Aan jullie de keus.
Na het zwemmen of wandelen mag je weer kiezen. Heb je nog genoeg
energie over voor en potje voetbal of vind je het leuk om te koken en te
bakken. In dat geval gaan we zelf cake en speculaas maken voor bij
de koffie.
Eten: friet uit de airfryer met schnitzels en salade. Minstens zo lekker
en een stuk gezonder
Ontvangst ouders (hopelijk met cake en speculaas)

Zelf meenemen:
De volgende dingen moeten jullie zelf meenemen:
- Jas
- Kleren
- Toiletspullen
- Handdoek
- Zwembroek + zwemtas
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