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Het weer was er weer. Het was
super weer. Het was super naar
benauwd.
Na onze super opening waar we
de supervlag gehesen hebben zijn
we verdergegaan met onze
superhutten bouwen met super
@^&#*(%* pallets. We kregen
de superopdracht van Link om
super sneaky door het kasteel om
de super mooie Zelda te
ontmoeten.

In het Hyrule kasteel was de
koning super hard aan het chillen,
totdat hij door Gan en Dorf
superhard van de troon gestoten
werd.

Om het kwaad te verdrijven
moesten wij onze gister
gevonden super Kokiri Emerald
aan Zelda geven. Hier hoorden
wij van Zelda over een super
geheim dat ontrafeld kon worden
in de super tempel der tijd.
Helaas hadden we ook nog twee
andere superstenen nodig om de
tempel te openen. Hiervoor
gingen we naar de Zora’s en de
Gorons in de Koekendaal. Eerst
moest er natuurlijk super
brandstof in en hebben we super

lekker zitten smikkelen van onze
superboterhammen in de super
speeltuin. Omdat de volken
eigenlijk super klein zijn moesten
we in twee groepen omstebeurt
bij de superwezens kijken. Voor
de Zora’s moesten er super veel
vissenstaarten en super veel
energie verzameld worden.
Tussendoor moesten wel
superveel kinderen superstralen
in de W.C. deponeren. Bij de
Gorons werd er van ons verwacht
dat we alle aardlagen op een
super logische manier moeten
uitzoeken. Dit was eigenlijk wel
super chaotisch. Uiteindelijk
kregen we van de beide volken
een supersteen, een Goron Ruby
en een Zora Saphire.

Super jammer maar helaas, de
dag was voorbij dus het komt
morgen dan wel weer.
Wist je dat…
- Wij allemaal super zijn?
- Weg met paars?
- Lekker Puh!
- Nee jij lekker Puh!
- SUPER LEKKER PUH
- De band goed weg
gekomen is met last
minute instrumentwissels.
- Deze band super flexibel
was, zelfs zonder
superkoffie.
- Steen, Papier, Schaar
super blauwe armen
oplever d/t
- We met behulp van super
Ralf super snel gelopen
hebben.
- Yvonne een super linker
hoofd heeft.
- Kneuterkamp ook
getroffen is door de
droogte.
- Navi ons naar de super
groene bron heeft geleid.
- Vissenstaarten elastiekjes
zijn die groeien in het
water.

Terug gekomen bij de
supertempel der tijd, kwamen we
de super slechte Gan en Dorf
proberen om het super meester
zwaard te stelen. Ze faalden
alleen super hard. Link werd
zelfs superhard omver gesmeten.
Nadat ze van de schrik bekomen
was, trok zij uit de super rots het
super meester zwaard. Toen werd
ze SuperLink!! Wij kregen zelf
ook onze super shirts en werden
zelf ook super super. Hierna
gingen we met een super lange en
super vermoeiende tocht naar de
speeltuin. Hier sloten we af met
Gezocht: Poedersuiker!!
het super lied. Alleen werd
tijdens onze afsluiting onze
SuperLink betovert met super
poeder en onze super mooie
Zelda ontvoerd.

