
 

 

 

FUNVERSLAG 2021 VANAF MAART 

Voor foto’s kijk je hier: FOTO-Album Fun 2021 

 

20 maart 2021 Gaan als de Brandweer 

 

Hoi hoi. zaterdag was het zo ver een stoere fundag online over de brandweer. het pakket 

wat thuis werd afgeleverd was Echt Super Cool. de lego brandweerauto het bouwpakket van 

brandweer auto. leuk om te maken. we hebben veel geleerd over hoe een brand ontstaat hh 

hoeveel branden er per dag zijn. en hoe een blinde of dove het brandalarm toch kan 

opmerken. zelfs mijn mama heeft een tip geleerd het brand alarm testen op de eerste 

maandag van dag maand. ik vond deze kanjer dag online super gaaf. bedankt dat jullie toch 

ervoor zorgen dat de fundagen. toch door de gaan. super geregeld.... . 

Esmee 

 

10 april 2021 Crazy Challenge 

 

 

 

https://myalbum.com/album/yY57raFjP6mp


Beste lezers, 

Ik heb vandaag ook weer meegedaan met een online fundag. Ondanks dat het online is heb 

ik altijd heel veel plezier. Deze keer ook weer; we hebben allemaal spelletjes van een lijst 

gedaan die we zelf uit mochten kiezen. Iedere keer ging je weer met je groepje naar de lijst 

kijken om te overleggen welk spelletje we dan weer gingen doen. Wanneer je de meeste 

punten had won je en dan kreeg je een spelletje thuisbezorgd.  

Onze spelletjeskeuze moesten we van te voren inleveren zodat ze wisten welk spelletje ze 

voor jou moesten regelen. We hebben daarom eerst de opdracht gedaan waarmee je de 

meeste punten kon verdienen (in dit geval nagels 

lakken) en daarna met datgene wat daarna de meeste 

punten opleverde,  want ik (en de rest van mijn groepje) 

wilde natuurlijk dat spelletje hebben. Hierboven op de 

foto zie je mijn groepje die een opdracht uitvoert met 

‘iets geks in je haar’ doen. Ik had heel veel plezier in 

alles opzoeken en het daarna uitvoeren. De fundag 

duurde ongeveer 3 uur en daarin moest je de meeste 

punten krijgen. Aan het eind moesten we weer in de 

centrale ruimte komen waarin werd bekendgemaakt wie 

er gewonnen had en wie daarna… Ik was met mijn 

groepje 3e. En omdat iedereen zo zijn best had gedaan, 

krijgt iedereen een spelletje thuisbezorgd!! 

Ik zou dit of een andere fundag zeker nog een keertje willen doen! 

 

Groetjes,  

Annemijn. 

 

*** 

 

hoi hoi het was echt een leuke dag, we gingen verschillende dingen doen bijvoorbeeld eitje 

bakken of tanden poetsen, het was echt geweldig mijn groepje bestond alleen uit meiden 

want Cas wou niet dus iemand anders ging in zijn plaats , in het begin waren we te vroeg 

want mijn zus zei dat het om half één begon maar dat was dus niet  dus yelle , mirre en ik 

maar stressen want ik was zelf al een beetje te laat , en we moesten ook met alle spullen 

delen want ja we hadden niet zoveel nagellak, maar videobanden hadden we wel . Ik ging 

ook koffie zetten en push-ups doen maar dat was wel zwaar en zoals je kan zien op de 

afbeelding moesten we dingen in ons mind proppen, en ik was een brief aan het schrijven 

want dat was wel leuk, en er waren ook wel grapjes tussendoor maar we wisten niet dat 



grapjes oftewel moppen ook een ding was voor punten dus dat was ook een pluspuntje voor 

ons en ik ging flikflaks doen maar dat wel een beetje moeilijk.  

 

De teamleiders waren heel aardig en ook wel grappig en uiteindelijk was ons groepje de 

winnaar maar dat had ik niet verwacht dus dat was een beetje verrassend maar tja ik weet 

niet zoveel te vertellen over vandaag dus dit is het einde denk ik  

Groetjes B'racha Post  

 

*** 

Zaterdag 10 april heb ik meegedaan aan een super leuke spelmiddag. 

Er zaten veel erg leuke opdrachten in van een taart bakken tot nagels lakken. 

Tijdens het spel werd ik steeds fanatieker, ik vond de opdracht waarbij je zoveel mogelijk 

snoep in je mond moest doen geniaal. Ik heb veel leuks gedaan en zat in een gezellige 

groep. De groep was erg aanmoedigend en we hebben veel gelachen :). 

Marieke van Heijst. 

 

*** 

 

Ik heb meegedaan met de cracy bingo en heb ik de prijs van bol.com gewonnen. 

Ik heb voor 10 euro een waardebon gekregen. 

Ik vond het super leuk die bingo.. Ik weet nog niet wat ik voor die waardenbon ga kopen… 

maar ik  ga er  zeker iets leuks voor kopen. 

Groetjes Daan Segers 

 

*** 

 

7 augustus Bik en Breek Beeldhouwen 

 

Ik deed mee met het beeldhouwen van een leuke schildpad. 

Tijdens het wachten tot iedereen er was werden er grappen gemaakt en moppen verteld. 

Toen iedereen er was konden we beginnen. 

 

We hadden allemaal een steen opgestuurd gekregen die al een beetje de vorm van een 

schildpad had, maar we moesten er nog wel een schildpad van zien te maken. 

Daarvoor hebben we getekend wat we eraf wilden halen of hoe de vormen moesten lopen. 

Daarna gingen we vijlen en schuren tot we de vorm hadden die we wilden. 

 

http://bol.com/


Toen de schildpad klaar was ging er een beetje olie overheen zodat het een andere kleur 

kreeg. 

 

Het was een hele leuke ochtend. 

Alycia  

(En Alycia won de prijs want haar schildpad werd als mooiste gekozen!) 

 

*** 

 

27 november 2021 Uurtje met de Sint  

 

Keano, 10 jaar 

Sinterklaas dag bingo en rappen funcare4kids stukje:    

Ik vond het heel leuk ik ben ook blij dat ik er bij mocht zijn dus heel er bedankt voor een 

hele leuke dag groetjes keano 

 

***  

 

Zaterdag 27 november was er een digitale funmiddag van Funcare4kids.  

Eerst wisten we nog niet wat we zouden gaan doen, later bleek het een bingo te zijn. Tot onze grote 

verrassing kwam sinterklaas ook op bezoek! 

We hebben een fijne en gezellige middag gehad, waarbij we ook nog leuk hebben gerapt met zijn 

allen.  

Alle winnaars van het rappen en de bingo kregen een bol.com kaart.  

Het was fijn om iedereen weer even te “zien” en een ontspannen middag te hebben! 

 

Groetjes  

Marrit 12 jaar 

 

***  

 

Maxime, 11 jaar 

We begonnen de Zoom met Bingo.  Dat werd gepresenteerd door de enige echte 

Sinterklaas.  

 



Het was erg leuk . Terwijl we bezig waren konden we lekker snoepen van de Chocoladeletter 

die we in het pakketje hebben gekregen.  Daarna gingen we rappen met André. We werden 

in groepjes verdeeld en gingen samen een rap maken.  

 

Uiteindelijk kwam er een winnaar. De winnaars kregen een mooie  cadeaukaart  van 

Bol.com.  Als ik een cijfer van 1 tot 10 zou moeten geven is het zeker een 10!!!!!

 

 

 

 

***   

 

Daan zat vol spanning achter de laptop klaar. De broertjes werden meteen weggestuurd. Dit 

was voor hem! Sinterklaas wist van alles over Daan te vertellen en wees zijn tekening aan. 

Hij zat er glunderend bij. Vervolgens nog pepernoten bakken om daarna lekker van te 

smikkelen. Een erg geslaagde eerste activiteit van Funcare4kids, bedankt! 

 

Moeder van Daan, 6 jaar 

 

***   

 

Isa en Mila, 8 en 6 jaar 

We gingen kletsen met de sint.en piet. 

Hij vroeg toen dingen aan ons. 

En daarna gingen we kruid- 

Noten bakken. toen moesten we wachten. 

 

 

 



Want natuurlijk moeten ze in de oven.  

Toen gingen we weer naar sint en piet. 

En we vonden het heel leuk       

 

***   

 

19 december 2021 Knutsel je Kerststuk 

 

 

kerstbakje knutselen 

Het was echt super leuk.  

We kregen allemaal spullen zelfs lampjes. 

Van te voren mochten we kerstboompjes maken voor in het kerstbakje.  

De 2 vrouwen die het voordeden waren heel creatief met het verzinnen van deze leuke 

kerstbakjes. 

En met een leuke break een kahoot over kerst. En er werd niks verplicht je kon gewoon 

doen wat je zelf wilt. 

Alleen maar leuke dingen ik kan niks stoms noemen echt super top.  

Fileine 10 jaar 

 

***   

 

Kerstukje maken via Zoom 

 

Vandaag hebben een kerststukje gemaakt via Zoom onder leiding van Marjan en Lesley. 

Het werd allemaal stap voor stap uitgelegd, zodat het mooie stukjes werden. 

Het was heel gezellig en iedereen heeft een heel mooi stukje gemaakt. 

De spullen die wel gekregen hebben waren ook heel leuk voor het stukje. 

Heel erg bedankt voor de gezellige middag. Alle sponsoren bedankt voor het mogelijk maken 

van deze middag. 

Ik wens iedereen prettige kerstdagen en een heel gelukkig nieuwjaar. 

Groetjes, 

 

Marrit,12 jaar 

 



***   

 

Daan zit al bijna een week in quarantaine, dus hoe leuk is het dan als je online een 

kerststukje kunt maken. Eerder heeft hij al flink zijn best gedaan op de kerstboompjes. Bij 

het in elkaar zetten had hij nog wat hulp nodig,  maar het versieren deed hij met aandacht. 

Hij was trots op zijn boompjes.  

Vandaag het stuk in elkaar zetten. Stap voor stap werd verteld wat er gedaan moest worden 

en waar nodig nog een paar keer herhaald. Dat was goed te volgen. Er was voldoende 

materiaal om een prachtig stuk te maken en wat was Daan blij met zijn stuk. Toen hij klaar 

was,  ging hij met opa en oma videobellen om het hen te laten zien.  

Bedankt voor de goede organisatie en wat deden Marjan en meiden het prettig. Weer een 

mooie ervaring rijker. 

Daan, 6 jaar  

 


