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Onze 3e dag

De natuur

Vandaag hebben we heel erg lekker ontbeten met wat
ei. Daarna moesten we verzamelen en gingen we een
pubquiz houden over de school. Bij het tweede
onderdeel moesten we een zelfportret maken en er
dingen over jezelf bijschrijven zonder je naam erbij te
zetten. Helaas hadden we daarna corvee en moesten
we de tafels dekken voor de lunch. Toen we klaar
waren gingen we sporten (voetbal en peanutball). We
gingen zelf eten maken (pasta bolognese). Daarna
gingen we een moordspel spelen en discozwemmen
met z’n allen. Daarna gingen we slapen.

Vandaag gingen we het natuurproject doen. Als
eerste deden we allemaal proefjes. We hadden
allemaal reageerbuisjes waar we zure dingen in
deden. Daarna gingen we een knikkerbaan maken.
Dat was ook heel leuk, want daarvoor mocht je
hoog in de boom klimmen. Het derde onderdeel
was een kleistad maken. Wij hadden een heel stuk
helemaal volgemaakt met dingen uit het bos en
dingen van klei. Tot slot gingen we elkaar in de
boom hijsen. Jammer genoeg was er niet genoeg
tijd om ons allemaal in de boom te hijsen. Daarna
nog een quiz en toen was het klaar.
We mochten even chillen in het huisje en moesten
toen al weer naar huisje 1 om boodschappen op te
halen voor het koken.

Door Mufit, Primo, Jens en Max V1a

Vandaag tijdens de lunch toen meneer Pil ons
vertelde over dat we onze maaltijden voor vanavond
zelf moesten voorbereiden, konden mijn vriendinnen
en ik niet wachten. Toen we in de rij stonden voor de
boodschappen hadden we helaas niet genoeg tassen
voor alles, maar uiteindelijk paste het wel. In de
keuken wisten we niet helemaal hoe we het moesten
maken. Onze begeleider was super aardig en gezellig.
Hoewel het eten wat zoutig was, was het wel super
lekker. Daarnaast hebben we super veel zin in het
moordspel. We hopen dat het gaat lijken op het spel
Cluedo. Dit kamp is ons beste kamp ooit.
L1a

Door Siem en Kaishu L1b
Lieve bruggertjes,
Gisteren was een grappige dag. Het begon met een
lekker ontbijtje. Wij wilden pannenkoeken bakken
met een mix waar je alleen water bij moest doen,
alleen hadden we teveel water toegevoegd! We
begonnen de dag met een programma. Eerst
kregen we informatie over de montessori academie,
dat was nogal saai. Hierna gingen we een dansje
voor de bonte avond oefenen, dat was wel grappig.
Nu gingen we een soap filmen, ging helemaal mis!!
Vervolgens deden we het WIM-spel, helaas hadden
we de verkeerde code. Het programma was
afgesloten met zwemmen. We rustten ff uit en toen
gingen we eten maken, het was wel lekker alleen
tijdens het koken van de pasta liep het water over!
Gelukkig was mevr. Ledeboer er om ons te redden.
Vandaag wordt vast ook een leuke dag met de
bonte avond.
Oh ja, wij mochten toch naar het discozwemmen.
Door Fleur, Catharina, Hanna en Sanne V1c

Het moordspel
Na het eten moest iedereen in zijn eigen huisje
wachten op het moordspel. Henri Martel was lange
tijd geleden vermoord en de leerlingen moesten de
moordenaar ontmaskeren. Overal op het terrein
waren er verdachten aanwezig. Allemaal met een
eigen verhaal. Per persoon mocht je drie vragen
stellen. Na drie mensen ondervraagd te hebben
kon je hints halen. De uiteindelijke moordenaar
was de minnares, zij had Henri verstikt door met
een kussen op zijn gezicht te drukken zodat hij niet
meer kon ademen. De minnares was boos omdat
Henri vreemdging.

Wist je dat…?
-

-

Je in een huisje van V1a het aangebrande
gehakt van de grond kon eten?
Ze in L1b verslaafd zijn aan Nickelodeon?
S + S hebben fix, word het iets?
Er is een knappe hoodie guy!!!!
De brugklascoördinator is stiekem
zangeres.
Jewel vindt iemand uit v1a leuk!!!
Miss Moreira Santos vindt meneer Bello
leuk!
E. ging uit het raam hangen waardoor het
een beetje kapot ging
Othmane ging zeep op de grond gooien en
vervolgens de vloer in het huisje met de
tuinslang schoonmaken…
V1c voor een beter milieu een uur puin
hadden geruimd
De leerlingen uit V1b kunnen nog wel wat
krachttraining gebruiken

Koken
Woensdagavond gingen Soulaymane, Ethem,
Maas en Rif pasta maken. Eerst moest je groente
snijden. Toen pasta koken en saus maken. Daarna
was het tijd om te eten met heel veel mensen.
Meneer Bello was bij ons op bezoek. Het was heel
erg leuk en we gingen buiten eten. De pasta was
heel erg lekker.
Rif L1d
Zwemmen
Met de hele klas gingen we zwemmen, behalve
Maas. Het was gezellig met z’n allen. We gingen
van de glijbaan af en met elkaar vechten in het
zwembad. Na het zwemmen gingen we flesje
draaien bij nummer 46. Het was heel gezellig met
meneer Bello. Dit was het stukje.
Souleymane L1d

