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Onze 2e dag

Alle roddels op een rij

Beste allemaal,
We werden om half 8 wakker, doordat er opeens
aangeklopt werd. Toen we open deden zagen we de
krant voor de deur. Daarna gingen we ons
klaarmaken. Na het ontbijt liepen we even langs de
buren om te kijken hoe zij geslapen hadden, we
kletsten natuurlijk ook nog een beetje. De sirene ging
en het dagprogramma begon.

- PAS OP! Het is verspeld dat er veel mensen
vanavond zullen overlopen!
- Er zijn in L1d & V1b tortelduifjes gespot; gaat het
meer worden???
- De wiskunde koffer van het WIM-spel schijnt
onmogelijk te zijn.
- Een van de leerlingbegeleiders helpt bruggers
met overlopen, wie zal het zijn?

Door Sara en Roseanne V1b
Hey smurfgenoten,
We zijn hier nu twee dagen en we hebben al heel veel
activiteiten gedaan. We vragen ons wel af waarom we
elke dag zo vroeg wakker moeten worden…
Vanochtend hebben we pannenkoeken gebakken.
Daarna gingen we allerlei spelletjes doen zoals het
WIM-spel. Bij het WIM-spel moet je wiskunde
opdrachten maken en bij het tweede deel werd er
muziek afgespeeld en moest je raden welk liedje het
was, welke artiest het nummer heeft geschreven en
van welk televisieprogramma het deuntje was. Na alle
spelletjes ging iedereen naar hun huisje. Een paar
kamers moesten dringend opgeruimd worden, dus dat
werd meteen gedaan.
Door Helin & Nora L1b
Hallo gozers…
We zijn nu 2 daagjes hier en het is nu al heel cool! We
gaan in de avond ook overlopen naar de jongens en
zij hebben allemaal zakjes met drugs (zakjes suiker).
Ook helpt 1 van de leerlingbegeleiders ons met het
overlopen. Gisteren zijn we gesnapt toen we met een
zaklamp naar Steven (en de jongens in hun huisje)
gingen schijnen. Er is onderling ook een
voedselgevecht ontstaan en er wordt met spullen naar
het huisje gegooid. Bij ons hangen er zelfs
bananenresten aan de deur en er lag een appel in
onze woonkamer. Ook liggen onze zelfgemaakte
pannenkoeken op het dak. Straks gaan we voetbal
kijken bij ons met andere leerlingen.
Door Rowie & Anisa L1b

Door Jasmijn, Ouissal L1d & leden van de redactie
Het kuiken fiasco
We hebben last van beestjes in de eieren! We
dachten dat er een kuikentje in een van de eieren
zat, maar dat kan natuurlijk niet. Het geluid kwam
gewoon van de piepende kraan, maar omdat het
zo realistisch klonk en iedereen heel hyper was,
ging het de hele buurt rond! Het was voor ons de
grootste gebeurtenis van de dag.
WAT EEN FIASCO!

Onze 2e dag

RML’s got talent

Vanochtend werden we om 08.15 wakker omdat
we niet gewekt werden. Daarom hadden we als
ontbijt gesmolten gummybeertjes, een banaan en
een kokend heet kopje thee. In de middag gingen
we naar het bos en hebben we gevlogen in een
plastic zak die aan een boom hing. Vrees niet we
hingen zeker veilig. Verder hebben we ook nog
gekleid en de Mount Everest gemaakt. Daarna
gingen we softballen, maar die bal in mijn buil was
niet zo soft..

Vandaag is de spannende dag voor veel kinderen!
Want vandaag is RML’s got talent. Sommige gaan
zingen, rappen ,piano spelen een nog meer. Er is
een jury die de acts beoordelen. De jury is streng
en daarom zal de beste winnen. Hopelijk worden
de acts goed.
Tim & Rutger L1c

Vandaag hadden we een wiskunde quiz waar bij je
een koffer snoep kon winnen zou het iemand
lukken om de koffer te openen. De groep werd
door midden gesplitst in groen en rood, we
moesten dingen op meten en heen en weer
rennen. Kunnen team rood en groen samen
werken en de code kraken om de koffer met snoep
te openen?
Door Jasmijn & Ouissa L1d
In de ochtend hebben we met pannenkoeken en
poffertjes ontbeten en Renée kwam bij ons
buurten. Daarna hebben we ons klaar gemaakt om
naar de Kids & KO te gaan. We gingen als eerst
naar de Montessori Academie en dat was wel leuk
en intéressant. Vervolgens zij we ook gaan
zwemmen en dat was echt geweldig, vooral de
glijbanen. Hierna gingen we naar het bos en deden
de volgende dingen : Scheikundige proefjes, een
knikkerbaan in de boom maken, van natuurlijke
dingen en klei een stad bouwen en met een zak
aan een katrol in de boom hangen.
Door Rayenne & Maya V1a

Mr Gogo was van de partij omdat zijn zus, Lady
Gaga, helaas moest afzeggen. Na een hevige
strijd, inclusief optredens van de Bond en de oudwinnares Lucie, zijn de drie beste acts op het
podium geroepen voor de uitslag. De optredens
die de top drie net niet hadden gehaald werden
nog bedankt.
De drie besten waren:
3. Piet Hein
2. Max & Jens
1. Darrell
Na een daverend applaus trad Darrell nog een
laatste keer op. Het publiek vond dit wederom
geweldig.

