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De busreis

De busreis

Vandaag om 9:30 vertrokken we naar Asten. De
busreis was lang en vermoeiend. Bij L1d in de bus
was er nog een dissbattle tussen Soulaymane en
Arda. Arda had natuurlijk gewonnen. Ook werd
Soulaymane nog boos op Piet hein en Jilles. Er was
een loterij om lolly’s gehouden. Het leukste was dat er
een voedsel gevecht tussen iedereen die achterin de
bus zat ontstond. Daarna kwamen we aan en lunchten
we. De jongens van L1d moesten na die zware
busreis met Soulaymane ook nog eens corvee doen.

De busreis was grappig, we hebben gekaart met
begeleider Jewel en al haar zure matten
opgegeten. We hebben in de bus gedacht en
gepraat over kinderen die bij elkaar passen.
Misschien zien we dit wel iets worden donderdag
op de disco... Toen we aankwamen zagen we iets
anders dan we hadden verwacht, we dachten dat
het echt alleen een kamphuis was met wat huisjes
eromheen, maar het was ECHT EEN HELE
CAMPING, met glijbanen enz. We hadden eerst
wat vrije tijd en daarna gingen we lunchen. Na de
lunch gingen we de Variathon doen, wat heel leuk
was. Ook al was het aan het einde een beetje
slecht weer, het was toch leuk. Daarna gingen we
naar de huisjes en hebben we gewoon dingen
gedaan die je daar zou moeten/mogen doen
(bedden opmaken, kamers verdelen etc.). Om vijf
uur mochten twee kinderen de boodschappen
halen. Om half zeven gingen we eten. Als het
donker is gaan we naar het spookverhaal luisteren
en door het bos wandelen met onze zaklampen.
Daarna gaan wij overlopen en opblijven. Sssssssst
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We hebben er zin in!

Viktor en Valentijn L1d

Door Xavier & Eli uit V1a

Nu al vallen er gewonden!

Kijken naar het spookverhaal ^

Het huisje
Ons huisje is best wel groot, alleen de kamers zijn
niet zo groot. We hebben een goeie voorraad aan
snoep en koek. Morgenochtend gaan Julian en ik
eerder opstaan om het ontbijt klaar te zetten. We
gaan pannenkoeken en eieren bakken. Mees en
Julian slapen samen in een tweepersoonsbed en
Mohammed en Hammaad slapen in een stapelbed.
We hebben een tv (die is niet zo groot).
We hebben veel zin om te gaan zwemmen.
Julian, Jayten & Sam L1b

Tips tegen heimwee
Neem iets van thuis mee.
- Denk niet te veel aan huis en maak veel
plezier.
- Maak jezelf zo moe mogelijk zodat je snel
in slaap valt.
Door Geertje, Elin, Mila & Eva uit V1b

De variathon
Vandaag hadden we de variathon. We gingen
verschillende activiteiten doen zoals: katapulten,
waterfietsen, schuifelsteeg, waterestafette,
abraracourcix-race en duckcastle. Bij katapulten
moest je met een katapult tussen je benen, ballen
in cirkels schieten en dat leverde punten op. Bij
waterfietsen gingen we in een waterfiets fietsen en
sommigen duwen dan de boot vooruit. Als je een
heel rondje af had dan kreeg je een punt. In de
schuifelsteeg waren er twee latten waar twee tot
drie personen op moesten lopen en per persoon
die over de finish kwam kreeg je een punt. Bij
waterestafette splitsen we in drie groepen. Één
groep moest op badmintonracket waterbekertjes
vervoeren. De tweede groep kreeg water voor de
sponzen om mee te gooien naar de andere groep.
De derde groep moest de sponzen proberen te
vangen en daarna uitknijpen in een emmertje. Bij
abraracourcix-race moesten we eerst iemand op
een plateau tillen naar de overkant en terug. Als je
over de lijn was kreeg je een punt. Daarna moest
je hetzelfde parcours doen maar dan met een
skippybal. Als laatst moest je heen parcours
springen in een zak. Bij duckcastle kreeg je een
wasknijper in je mond en daarmee moest je een
schijfje aanpakken en doorgeven. De laatste moest
steeds het schijfje aan de leiding geven en daarna
helpen met het zandkasteel. Normaal komt de
uitreiking in de avond maar nu blijft het spannend
tot in de ochtend door een rekenfout van de
leiding.
Wij hebben veel zin in de volgende dagen van
kamp en wij hopen jullie ook!
Leonora & Suvi uit L1c

