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Hallo allemaal vinden jullie het ook zo leuk die sneeuw? Nou Ringo en ik 

genieten er met volle teugen van. Wij doen dan van die gave spelletjes met het 

baasje. Je weet wel hij gooit de sneeuw op een grote hoop en wij gooien het 

weer uitelkaar. Dan heeft het baasje ook wat te doen. Jammer dat de sneeuw 

zo vlug weer weg is. Voor Ringo en mij mag er vandaag nog zo’n pak vallen. 

Ik heb jullie al een keer vertelt dat het baasje veel met ons gaat wandelen. Hij 

neemt ons dan een voor een mee. Eerst Ringo en dan mij of andersom. Ik heb 

het liefste dat ik als tweede mee mag. Weten jullie waarom? Dan kan ik lekker 

uitslapen. Ik vind het heerlijk om als ik mijn brokjes op heb nog een tijdje in mijn 

mand te kruipen. En als ik als eerste mee mag ( moet ) dan kan dat niet. Dan is 

het vertrek rond 7 uur – 7.15 en zijn we om 8.15 – 8.30 weer thuis. En de 

tweede ronde gaat pas om 9 uur – 9.30 van start. Toch lekker twee uurtjes 

langer pitten. En weet je wat het ergste is als het flink regent gaan we toch 

wandelen. Je wordt maar een keer nat zegt het baasje dan, mafkees. Ja en 

vanmorgen was ik dus weer de pineut. Terwijl mijn vriendjes lekker warm in de 

manden lagen liep ik weer in het donker door de stromende regen. Er is maar 

een lichtpuntje als we thuis zijn word ik lekker met een handdoek droog 

gewreven. En dat is dan wel genieten. 

Afgelopen zondag was er weer cursus net als anders. Maar er was een verschil, 

ik had er wel zin in.En ik moet toegeven dan gaat het een stuk makkelijker. Op 

een gegeven moment moest ik gaan liggen. (en jullie weten wel dat doe ik het 

liefste ) en ging mijn baasje achter een schutting staan. Nou het zal mijn tijd wel 

duren dacht ik nog ik blijf wel liggen hoor. Dat is toch echt niet moeilijk wel dan? 

Maar het baasje deed net of hij de loterij had gewonnen. En ook het voorkomen 

en aan de voet ging perfect. En blij dat hij was och ja een kinderhand is gauw 

gevuld. Als ik het zo op het examen zou doen waren we wel geslaagd zij hij. Nou 

ik beloof niets hoor !!!! Maak je maar niet druk alles komt goed zo niet dan toch. 

Vandaag kreeg ik van mijn baasje te horen dat ik volgend jaar mee mag doen 

met de clubmatch. Dan hoef ik niets te doen als mooi zijn en rondjes lopen. Nou 

zo’n knappe vent als ik heeft er totaal geen moeite mee om te laten zien hoe 

mooi hij is. 

Groetjes Nytro. 


