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Dit is de laatste blog voor de vakantie over onze laatste cursusdag voordat onze
zomervakantie begint.

Hoofdrol
Voor deze opdracht moest je bedenken dat als jij een hoofdrol in een film zou
mogen spelen, in welke film dat zou zijn. En welke hoofdrol zou je willen spelen. Ik
geef hier een voorbeeld van mezelf: als ik een hoofdrol mocht kiezen in een film
zou ik heel graag het meisje willen spelen die in ‘Stormwind’ speelt. Dat is een
paardenfilm. Dat meisje krijgt het voor elkaar om een wild en getraumatiseerd
paard te temmen en ze worden elkaars beste vrienden en beleven allerlei
avonturen. Wat zo mooi is aan deze film is dat het meisje het paard ook echt
aanvoelt als er iets mis is of wat dan ook.

Pauze
Het waren bijzondere pauzes vandaag. Als
het om proeven ging kregen we ranja met
plat of bruisend water. En hehe daar kwam
eindelijk een nummer 1 uit. Ranja met plat
water vond iedereen toch wel het lekkerst.
Er was een bijzondere lunch omdat het de
laatste keer was dat we voor de vakantie bij elkaar kwamen. Daarom was er
friet. Wat heeft iedereen gesmuld!

Film maken
Bij deze opdracht werd iedereen om de beurt gefilmd. Dat deed onze coach.
Hierbij werd de vraag gesteld hoe je graag wil dat anderen naar je kijken. Nadat
iedereen is gefilmd hebben we alle filmpjes bekeken en besproken.

Q en A spel
Vandaag ook weer het QenA spel gedaan; dat is in deze blogs al een paar keer
voorbij gekomen. Voor wie dit gemist heeft: het is een spelletje met allemaal
kaartjes. Die kaartjes hebben 7 verschillende kleuren en de dobbelsteen dus ook.
De trainer/trainster gooit de dobbelsteen voor wie dan aan de beurt is en diegene
krijgt een vraag van desbetreffende kleur kaartje. Hier mag je antwoord op
geven, maar als je dat niet wil is dat ook goed. Daar is iedereen vrij in. Soms zijn
het ook wel lastige vragen hoor.

Evaluatie
Het was weer een geslaagde dag vandaag. Veel gedaan, iedereen deed goed
mee en er was veel gezelligheid. Vanaf nu hebben we drie weken vakantie: geen
cursus en geen blogs. Op 24 augustus starten we weer en dan komen de blogs er
ook weer aan. Iedereen van de cursus en alle lezers een hele fijne vakantie en tot
na de 24ste!

