
Koning Ahasveros geeft een feest. 
Het feest duurt wel een paar  
dagen en er wordt veel gegeten  

  en gedronken.  
Dan bedenkt 

de koning een 
mooi plan, 
zijn vrouw 

koningin Wasti moet 
komen en dansen 
voor de gasten. Kon-
ingin Wasti geeft ook 

een feest in haar eigen 
paleis, ze laat weten dat 

ze niet komt, ze heeft geen 
 zin om voor de gasten van  

haar man te dansen.  
Oei! De koning is boos, heel erg 
boos. Hij wil geen ongehoorzame 
vrouw en zegt dat Koningin Wasti 
niet langer zijn vrouw kan zijn, ze is 
geen koningin meer!
Maar na een hele poos is de koning 
verdrietig, hij mist zijn vrouw. Zijn 
dienaren vinden dat de koning weer 
een nieuwe vrouw moet hebben, 
een nieuwe koningin. De koning 
vindt het een goed idee, en laat alle 
mooie meisjes uitnodigen. Esther 
krijgt ook een brief… moet zij echt 
naar het paleis komen?? 

Kleurwedstrijd

We hebben vandaag kleur-
platen uitgedeeld, één 
voor de jongste groepen 
(geel/rood) en één voor de 
oudste groepen (blauw/
groen).

De kleurplaat moet voor 
donderdagmiddag 16.00 
uur ingeleverd worden, 
want dan maak je kans op 
een leuke prijs. Dus wees 
creatief en maak er iets 
moois van. We kijken uit 
naar jouw tekening!
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De KFW 2019 is begonnen!!
We hebben vanmorgen 232 
kinderen ingeschreven, het 
ziet er weer heel gezellig uit. 
We hopen dat jullie genieten 
van deze dagkrant, we  
houden je op de hoogte 
deze week. 



dinsdagavond 
gezinsavond
Start 19.30, de tent is open om 19.00. 

Agent P is altijd op zoek naar de  

waarheid. Zo heeft hij vandaag een 

ruzie tussen twee broertjes opgelost. 

Ruzie over een autootje... Van wie  

is het autootje? De moeder van de  

jongens vraagt Agent P om raad. 

Agent P stelt voor om het autootje in 

tweeën te zagen en ieder een helft te 

geven. Het ene broertje vind het een 

goed idee, maar de andere vind het 

zonde en geeft hem liever weg. Hij 

is degene van wie het autootje is en 

krijgt het terug. Maar als de moeder 

vraagt wat de P van Agent P betekent 

heeft hij er geen antwoord op….dat 

is een mysterie wat nog moet worden 

opgelost!

agent P.  
lost ruzie op

Heb jij ook een loodje 
gevonden op de flyer 
van de gezinsavond? 
Je kunt het loodje 
morgenavond mee 
nemen om een prijsje 
te winnen!

kfw2019.nl

Andrijan (10)
“Ik kom uit Servië en ben  

nu voor de derde keer op de  
kinderfeestweek. Ik vind het hier  

altijd gezellig en zing met  
alle liedjes mee. Ik heel veel zin  

in verftikkertje!”

Daphne (6)
“Dit is mijn zesde keer op de 

Kinderfeestweek. Vrijdag gaan we 
hutten bouwen en dat vind ik het 

áller, állerleukste.”


